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FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

DEPARTMENT OF PRODUCTION MACHINES, SYSTEMS AND ROBOTICS
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VÝVOJ A PŘEZKOUŠENÍ NOVÉ METODY PRO
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Abstrakt

V předložené disertační práci je představen vývoj nové metody pro měření tuhostí
a tlumení kloubu v paralelně kinematickém stroji. Přínos této metody je především
tam, kde je potřeba znalost vlastností vestavěných součástí. Mezi tyto aplikace patří
metody pro kompenzaci deformací obráběcího stroje, která je prováděna řídícím sys-
témem. Na základě navrhnutého principu je vybrán způsob technické realizace mě-
ření. Zde byla věnována značná pozornost zpracování signálů, které se do jisté míry
liší od metod využitých při jiných dynamických měření v obráběcích strojích, jako
např. modální analýza. Mezi hlavní požadavky patří schopnost zohlednění neline-
árního chování struktury při měření navrženou metodou. V následující kapitole byly
nově získané poznatky využity při měření kloubu ve zkušebním zařízení. Výsledky z
tohoto měření byly porovnány s výsledky z jiných metod. Na základě tohoto porov-
nání bylo konstatováno, že navržená metod může být využita při měření tlumení a
tuhostí součástí. Jako poslední krok byla nová metoda využita při měření vlastností
kloubů vestavěných ve stroji. Zde bylo poukázáno na problémy, které se během mě-
ření mohou vyskytnout.

Klíčová slova: Tlumení, tuhost, hysterezní křivky, zpracování signálů, výrobní stroje
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Abstract

In this dissertation is presented the development of a new measurement method for
the stiffness and damping characteristics of a joint in a parallel kinematic machine
tool. The main contribution of this method is specially for applications, that demand
accurate information about stiffness and damping parameters from assembled parts
of machines tool. Methods for compensation of deformations in machines tool, that
are carried out by control, belong to these applications. Another contribution of this
work is the technical implementation of the proposed principle of the new method.
At this point the focus of the work was devoted to signal processing, that differs in a
certain degree from other types of signal processing methods, that are used in other
dynamic measurements, e.g. modal analysis. One of the main requirements was the
possibility to consider the nonlinear behavior of the measured structure. In another
chapter the modified signal processing method was used for measuring a joint in a
test rig. The results were compared with results from other measurement methods.
On account of this comparison the statement was made that the new method can be
used for measuring the stiffness and damping parameters of machine parts. Finally
the new method was applied to measure the properties of a joint, which was built in a
machine tool. Moreover, the problems, that appeared during the measurement, were
also described.

Keywords: Damping, stiffness, hysteresis curve, signal processing, machine tool
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poděkovat i panu Ing. Petru Blechovi, Ph.D., řediteli Ústavu výrobních strojů, systémů
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5.3.3 Veličiny pro popis tlumení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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8 Měření tlumení a tuhosti kloubu ve stroji 93
8.1 Modální analýza kloubu montovaného ve stroji . . . . . . . . . . . . . . 93
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1 Úvod

Paralelní kinematické mechanizmy (PKM) nabízejí řadu výhodných vlastností, které
by mohly posunout dynamické hranice obráběcích strojů. „Tento potenciál je znám již
řadu let, přesto je jejich komerční využití velmi malé. Vedle subjektivních předsudků
vůči těmto silně nelineárním strojům je nejpodstatnějším důvodem to, že navzdory
mnohým prototypům do dnešní doby nebyl vyvinut žádný stroj, který by odpovídal
vysokému očekávání vzhledem k výkonnostním parametrům, které jim byly předpoví-
dány. To je dáno mimo jiné tím, že výrobci poháněni euforií kolem PKM prezentovali
nevyzrálá řešení, aniž by dostatečně rozuměli těmto silně nelineárním strukturám“1.
Aby PKM mohly tvořit konkurenční alternativu sériovým kinematickým mechanizmům
SKM, musejí především disponovat dostatečnou pracovní přesností. Vyšší pracovní
přesnosti lze dosáhnout mnoha způsoby. Geometrická přesnost (výrobní tolerance,
montážní nepřesnosti) může být zvýšena kalibrací stroje. Statické, quazistatické a dy-
namické chyby, vzniklé bud’ vlastní váhou stroje nebo zatížením stroje silami plynou-
cími z výrobních procesů, se dají zmenšit bud’ robustní konstrukcí nebo také vhod-
nou kompenzací. To stejné lze prohlásit o termických chybách. Termickým chybám
lze předcházet termicky robustní nebo termicky symetrickou konstrukcí, popř. kom-
penzací. Geometrické, statické, quazistatické a termické chyby určují jak tvarovou,
tak i geometrickou přesnost obrobku. Dynamické chyby určují drsnost povrchu, v ně-
kterých případech i geometrickou přesnost obrobku. Výhodou kompenzačních metod
je fakt, že při minimálním zásahu do konstrukce stroje dochází ke zlepšení jeho vlast-
ností. To je zejména výhodné u vysoce dynamických strojů, kde muže být dosaženo
nízké hmotnosti pohyblivých částí při zachování pracovní přesnosti stroje. Nevýhoda
kompenzačních metod je ovšem ta, že vyžadují výkonnou výpočetní techniku a do-
konalé znalosti kompenzované struktury, tj. jsou kladeny vysoké nároky na přesnost
matematických modelů, které tvoří základ kompenzačního algoritmu. V mnoha přípa-
dech nelze simulační model vystavět s dostatečnou přesností, aniž by byl podpořen
vhodným experimentem. A zde bych chtěl doplnit svou prací mezeru ve vývoji obrá-
běcích strojů. Mým cílem je prozkoumat možnosti mnou navrhnuté metody k určení
tuhostních a tlumicích vlastností součástí stroje, aniž by daná součást musela být
ze stroje vymontována. Toto bude provedeno na příkladu Kardanova kloubu. Jsou-li
známy vlastnosti součásti, může být potom provedena dostatečně přesná simulace,
popř. kompenzace v celém stroji. Kompenzací se v této práci rozumí vyvození úkonu
pomocí nějakého aktoru ke zmenšení statických deformací, popř. kmitání stroje.1N.N.: Optimale Dimensionierung von Parallelkinematiken für Fertigungsmashinen,http://www.iwf.tu-bs.de/f+e/fawm/Projekte/Parallelkinematiken.html, 3.12.2007. 1
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2 Stav poznání v oblasti paraleln ě

kinematických obráb ěcích strojů

Paralelně kinematické mechanizmy (PKM) obecně sestávají ze základny a koncového
efektoru s n stupni volnosti, které jsou spojeny minimálně dvěma na sobě nezávislými
vodicími retězci. Pohyb koncového efektoru je vyvozen n pohony [1]. Paralelní struk-
tury nabízejí mnoho výhod, mezi které patří vyšší dynamika pohybu, vysoká statická
tuhost a vysoký počet opakujících se konstrukčních dílů. Jako nevýhody mohou být
uvedeny nepříznivý poměr pracovního prostoru ku zastavěnému prostoru, složitý a
nákladný řídící systém, náchylnost k tepelným deformacím, anizotropní vlastnosti v
pracovním prostoru a nižší pracovní přesnost. Nižší pracovní přesnost je největší pře-
kážkou v širším použití PKM při konstrukci obráběcích strojů [2]. Výzkum v posledních
letech ukázal, že přesnost strojů s PKM v nezatíženém stavu je srovnatelná s přes-
ností strojů se sériovou kinematikou (SKM) [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. Z tohoto
pozorování je zřejmé, že rozhodující podíl na ztrátě přesnosti strojů s PKM je způso-
ben vnějším zatížením, respektive změnami uvnitř PKM, které vzniknou na základě
jejich vnejšího zatížení. Stroj s paralelní kinematikou obsahuje mnoho kloubů, což je
dáno jeho principem. Jeden kloub může mít až 3 stupně volnosti [11]. Vysoká pohyb-
livost kloubů společně s požadavkem na minimální rozměry kloubů jsou v rozporu s
nárokem na vysokou tuhost kloubů. Toto může být překonáno využitím kompenzač-
ních technik [12], [13]. Aby mohl být vliv jednotlivých dílů na přesnost stroje kvan-
tifikován popř. aby byla kompenzace přínosem, musí být v dostatečné míře známy
vlastnosti dílu, jenž leží v silovém toku stroje, tím pádem vlastnosti dílu, jehož defor-
mace, at’ statická či dynamická, je kompenzována, popř. negativně ovlivňuje chování
stroje. Uvedený poznatek tvoří výchozí bod pro tuto práci. Z rešerše literatury k PKM
v oblasti obráběcích strojů lze jejich výzkum rozdělit do následujících oblastí:

• Nalezení optimální struktury

• Kalibrace

• Vývoj nových komponentů

• Regulace a řízení

Toto rozdělení lze pozorovat i v posledním sborníku k chemnitzské konferenci k pa-
ralelně kinematickým mechanizmům (Chemnitz Parallel Kinematics Seminar), která
se konala v roce 2006 [14].

2
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Nalezení optimální struktury

Již při návrhu strojů s PKM musí být jasno, jakou úlohu bude tento stroj vykonávat. Z
toho mohou být dále odvozeny požadavky a těm musí odpovídat konečná struktura
stroje. První, co je u PKM optimalizováno, jsou jejich kinematické rozměry. Optimali-
zací těchto rozměrů se zabývali mnoho autorů, mezio které patří především Kirchner
[15], který optimalizoval všechny kinematické rozměry současně podle více často si
i odporujících kritérií. K tomuto účelu bylo využito genetických algoritmů. V pracích
[16], [17], [18] byl Kirchnerův postup dále rozvinut a aplikován na konkrétní stroje. V
[19] je navržena optimalizace za využití MBS1 simulace. Zde byla cílovým kritériem
minimální deformace způsobená statickým zatížením. Ve [11] se zabýval autor nejen
optimalizací, ale i výběrem vhodné struktury pro dané počáteční podmínky. Jako op-
timalizační kritérium byla zvolena tzv. kvalita přenosu [20], [21] mechanizmu. Opti-
malizací se dále zabýval Weck v [22]. Zde jako kritérium bylo využito dynamických
vlastností stroje jako zrychlení, rychlost a jerk 2. Simulace a následná optimalizace
pomocí spojení softwaru pro výpočet MBS a metody konečných prvků FEM byly před-
staveny v [23]. Optimálním návrhem kinematiky PKM se také zabýval Merlet ve své
knize [1]. Optimalizací PKM se zabýval i Hensel v [24], popř. v [25]. Navrhl propojení
FEM programu s matematickým programem. Tím dosáhl souběžné optimalizace jak
struktury, tak i jednotlivých dílů PKM. Ve FEM programu byly jednotlivé komponenty,
jako např. klouby a vzpěry, modelovány parametricky. Poloha těchto komponentů byla
ve FEM programu opět definována parametricky. V matematickém programu byl pro-
veden výpočet kinematických transformací a jednotlivé optimalizační kroky. Tyto dva
programy byly pak skloubeny, tak že výsledkem byly nejen optimalizované kinema-
tické rozměry stroje, ale i rozměry součásti PKM. Jako optimalizační kritérium byla
použita minimální odchylka od požadované dráhy. Ucelený přehled k návrhu PKM
nabízí také Neugebauerova kniha [26]. V ní je uvedena systematika PKM jako celku
i jednotlivých stavebních skupin jako klouby a vzpěry. Jsou zde ukázány základy vý-
počtu kinematické transformace, návrh kinematických parametrů a možnosti mode-
lování paralelně kinematických obráběcích strojů. Na závěr jsou uvedeny i některé
příklady využití PKM. Výborný přehled výrobních strojů s PKM a jejich použití je před-
staven také v [27].

Kalibrace

Doposud známé postupy pro kalibraci obráběcích strojů se SKM jsou pro stroje s
PKM naprosto nevhodné. Všeobecným postupem při kalibraci PKM je změření po-
lohy koncového efektoru a následné dopočítání chybových parametrů, které jsou vy-
užity pro korekci kinematického modelu stroje [28]. Jedna z výhod PKM a sice ta,
že se chyby jednotlivých součástí nesčítají, se stává u jejich kalibrace nevýhodou.
Šum a nepřesnosti při měření polohy koncového efektoru způsobují velké odchylky1MBS z angl. multi body system = víe t¥lesový systém2Z angl. jerk = trh, ²kubnutí. Tato hodnota vyjad°uje derivae zryhlení podle £asu 3
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v kalibračních parametrech. Jako další evoluční krok v kalibraci PKM byla navržena
tzv. samokalibrace, kdy se stroj může nakalibrovat zcela sám a automaticky. Princip
spočívá v tom, že je stroj osázen více senzory, než je k jeho řízení potřeba [29], [30],
[31]. V úzké souvislosti s kalibrací stojí také zkoumání vlivu geometrických odchy-
lek na výslednou přesnost polohování koncového efektoru [32], [33], [34], [35], [36].
V průběhu let bylo vyvinuto mnoho kalibračních metod, které jsou popsány např. v
[37], [8], [38], [39]. Jedna z možností při kalibraci PKM spočívá ve využití tzv. laser-
trackeru, příklady kalibrace pomocí tohoto přístroje mohou být nalezeny v [40], [41],
[42], [10]. Jako další možnost bylo využito metody, která spočívá v úmyslné fixaci
jedné vzpěry. Tato metoda je popsána např. v [43]. V jiných pracích bylo využito spe-
ciálního přípravku, který snímá polohu koncového efektoru ve všech šesti stupních
volností najednou [44], [45], [46]. Jinou alternativou bylo navržení různých měřících
postupů jako např. v [47], [35], [48], [49], kde byla měřena jen část z možných šesti
stupňů volnosti. Altenburger porovnal ve své práci [10] oba tyto kalibrační postupy na
jednom stroji s PKM. První postup spočíval tedy v měření všech šesti stupňů volnosti
koncového efektoru najednou, přičemž ten druhý v měření polohy koncového efek-
toru (např. jen tři stupně volnosti - polohu v prostotu - princip lasertrackeru) ovšem
na více místech v pracovním prostoru. Jako výsledek bylo zjišteno, že první zmíněná
metoda je mnohem přesnější, než metoda uvedená jako druhá. V [50] je navrhnuta
metoda k identifikování geometrických a elastických parametrů, které jsou nadále vy-
užity k samokalibraci pohonově redundantních mechanizmů. Využití neuronálních sítí
při kalibraci PKM je popsáno v [51] a v [52]. Toto by v konečném důsledku znamenalo
provedení kalibrace PKM bez větších znalostí chybových (kalibračních) parametrů.

Vývoj nových komponent

Zde se jedná o typické komponenty PKM jako jsou klouby a vzpěry. Těmto součástem
PKM se dostalo také pozornosti od výrobců jako např. Ina [53], [54]. Vývojem kom-
ponentů a popisem jejich vlastností se zabývala také celá řada vědeckých článku.
Wieland [3], Harzbecker [55], Neugebauer [56] a [57] a Tönshoff [58] se zabývali v
jejich pracích vzpěrami. V [59] byly představeny různé druhy vzpěr a byl naznačen
jednoduchý výpočet tuhosti jedné vzpěry. Nadále byly v této práci systematicky po-
rovnány vlastnosti jednotlivých typů kloubů. Tato práce byla dále rozvinuta v [60], kde
byly tuhosti kloubů spočteny pomocí FEM a následně byly tyto výpočty porovnány
s experimenty. Výsledkem bylo, že hodnoty tuhosti spočtené pomocí FEM byly vždy
vyšší než u experimentu. Další hodnoty experimentálně určených tuhostí kloubů byly
představeny v [61]. Nadále zde byly systematicky uspořádány všechny možné druhy
vzpěr společně s možnými druhy pohonů. Postup k vývoji komponent na základě po-
žadovaných výsledných vlastností stroje byl představen v [62]. V [63] byl představen
konstrukční katalog, který by měl podporovat systematický výběr vhodných kompo-
nent. Titíž autoři zveřejnili nadále v [64] postup k systematickému porovnání kloubů
ruzných typů. Za tímto účelem zavedli poměr tzv. geometrické podobnosti, pomocí
kterého se mohly vzájemně porovnávat veličiny jako tuhost, zatížitelnost a hmotnost
kloubu. Jako další podkapitola by mohl být označen vývoj speciálních kloubů, jejichž4
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vlastnosti byly upraveny dle požadavků pro použití v PKM [65], [11], [66]. Jako jeden z
nejzajímavejších bych zde uvedl kloub firmy METROM. Speciální konstrukce tohoto
kloubu umožňuje natočení koncového efektoru o více než 90◦ [67]. Tímto byla od-
straněna jedna z nevýhod PKM a sice omezené natočení koncového efektoru, které
do té doby bylo cca 30 - 45◦. Dalším samostatným typem kloubů jsou klouby pro
mikromanipulátory. Pohyblivost těchto kloubů je založena na úmyslné elastické de-
formaci za tímto účelem navržených částí kloubů. Těmito klouby se zabývali autoři v
[68], [69], [70]. V posledně jmenované literatuře bylo představeno modelování PKM s
těmito klouby pomocí lineárních pružin. V práci [71] byl simulován vliv předpětí v ložis-
cích kloubů s jedním stupněm volnosti na výslednou přesnost polohování koncového
efektoru pomocí MBS softwaru. Dále byly představeny speciální adaptronické kompo-
nenty pro použití v paralelních mechanizmech. V pracích [72], [73] je popsán návrh
a simulace těchto komponent pro kompenzování torzních deformací ve vzpěrách u
tripodu. Mezi další adaptronické komponenty patří zařízení k nastavení předpětí v
kloubech o jednom stupni volnosti [74] a ke kompenzaci deformací a vibrací stroje
pomocí přestavení polohy vřetene [75].

Regulace a řízení

Protože PKM vykazují specifické vlastnosti, které jsou často zásadně rozdílné od
SKM, musely být vyvinuty i nové postupy pro jejich řízení a regulaci. V [76], [77], [78],
[79], [80], [81] bylo ukázáno, že regulační a řídicí metody použité u SKM nemohou být
pro PKM použity, aniž by byly provedeny úpravy v řídicím systému. Z výše uvedené
literatury byly odvozeny následující požadavky na řízení PKM:

• Řízení a programování PKM musí být stejné jako u SKM, což znamená, že
všechny kinematické transformace souřadnic (dopředné i zpětné) musí být v
řízení v reálném čase proveditelné.

• Jsou zapotřebí nové strategie pro řízení pohybu

• Funkce Look-Ahead musí být upravena pro požadavky PKM

• Řízení musí obsahovat modul pro automatickou kalibraci

• Musí být umožněna kompenzace chyb

Na základě počtu používaných PKM může být usouzeno, že zpětná i dopředná
kinematická transformace souřadnic v reálném čase je již proveditelná [82]. Ke kom-
penzačním modulům patří kompenzace deformací vlivem vlastní váhy [83], [84], [8],
[12]. Postup pro kompenzaci termických deformací byl navržen v [12] a v [83]. Kon-
cept pro kompenzaci deformací vzniklých obráběcími silami byl představen v [85].
Tento koncept spočívá v propojení modulu pro simulaci obrábění, kde jsou spočteny
obráběcí síly, které jsou nadále využity v deformačním modelu stroje. Zde bylo vyu-
žito velmi jednoduchého modelu založeného na kinematických Jacobiho maticích [1],
[86]. Nejvíce pozornosti se v posledních letech dostávalo především řízení pohybu5
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nástroje. Za tímto účelem se využívají různé dynamické modely PKM [1], [87], [86],
[88], [89], [90], [91]. Z velkého množství zveřejněných článků k tématu řízení a regu-
lace v PKM může být provedeno dělení tohoto tématu do následujících podoblastí:

Přizpůsobení parametrů pohybu nástroje (rychlosti, zrychlení a jerku) možnostem po-
honu
V [76] byl navrhnut jednoduchý princip, tzv. „worst-case“ princip. V [92], [93] a v [94]
byly představeny různé optimalizační algoritmy, ke zvyšení přesnosti pohybu nástroje
a minimalizování celkového výrobního času při zohlednění možností posuvů.

Regulace vzájemně se ovlivňujících pohonů
V [77] bylo navrženo více postupů k regulaci vzájemně se ovlivňujících posuvových
os. V prvé řadě se jedná o víceveličinovou regulaci v kartézském souřadném systému
a dále je to minimalizování vzájemného rušení pomocí vhodného filtru, jenž spočívá
ve výpočtu přenosových funkcí. K podobným výsledkům došli autoři v [95]. Zde bylo
mimo jiné kromě regulace v kartézském souřadném systému využito tzv. feedforward
regulace za účelem zvýšení faktoru zesílení v regulačním obvodu. Tímto tématem se
zabývali také autoři v [96]. Tato práce bude ješte dále zmíněna.

Nové postupy k zvýšení přesnosti pohybu nástroje
Existuje více možností, jak zvýšit přesnost pohybu nástroje. Jednou z nich je filtro-
vání signálů potřebných pro regulaci os díky použití speciálních senzorů zrychlení
[31] a rychlostí [97]. V [98], [97] a [96] byl navrhnut regulační koncept k postupnému
zlepšení přesnosti pohybu nástroje. Zde byl nahrazen používaný koncept pomocí PID
regulátoru, tzv. „state control“. Zde bylo využito feedforward regulace, kde k výpočtu
sil byl využit dynamický model a model s třecími silami. Ve výsledku byl navrhnut
tzv. pozičně silový regulační koncept. V [99] bylo představeno porovnání dosažených
přesností při použití výše zmíněných regulačních konceptů na příkladu jednoduchého
bipodu. Výsledkem je, že "state control"dává lepší výsledky jako standardní regulace
pomocí PID regulátoru, což, jak bylo autory uvedeno, se dalo očekávat.

Kromě již výše zmíněných konceptů byly dále vyvinuty i regulační koncepty pro
redundantní kinematiky [100], [101], [102]. Princip spočívá v rozdělení pohybu na
dílčí pohyby, které jsou vykonávány dílčími mechanizmy. Účelem je zvýšit pracovní
přesnost a snížit výrobní časy. Dále byl pro pohonově redundantní kinematiky vyvinut
regulační koncept, kde je vyvolána souhra pohonů tak, aby mechanizmus byl neustále
předepnutý [30], čímž se dosáhne vetší tuhosti.

Na závěr této části bych krátce zmínil ješte speciální regulační a řídicí koncepty pro
PKM. V [103] byl představen tzv. „learning control“. Základní myšlenka spočívá v tom,
že časem se přizpůsobují parametry regulačního obvodu za účelem zvýšení přesnosti
při opakovaných úkonech. V [104] byl navrhnut koncept k projetí singulárních poloh
PKM [105], [1], [106], [107]. Výsledkem bylo značné zvýšení pracovního prostoru a
tím pádem minimalizování jedné z nevýhod PKM.

V letech 1999 - 2006 proběhl výzkumný program k výrobním strojům s PKM (SPP
1099 Fertigungsmaschinen mit Parallelkinematik), který byl financován DFG (Deut-6
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sche Forschungsgemeinschaft). Pod tímto programem bylo dotováno celkem 28 pro-
jektů celkovou částkou 10 milionů eur. Značná část výsledků, které souvisí s touto
prací, byla již představena výše. Na tomto místě bych odkázal na literaturu [108], kde
jsou popsány další zpracované projekty v rámci tohoto výzkumného programu.

7
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3 Vymezení cílů diserta ční práce

3.1 Motivace

Jak je známo, tlumení ovlivňuje ve značné míře kmitání stroje, které dále ovlivňuje
vlastnosti stroje jako je přesnost, produktivita a spolehlivost. Kmitání stroje může
nadále negativně působit i na okolí. Z uvedeného přehledu stavu poznání v oblasti
paralelně kinematických obráběcích strojů je zřejmé, že se otázce tlumení v oblasti
výrobních strojů s PKM zatím nedostává velké pozornosti. To může být způsobeno
skutečností, že neexistuje konkrétní představa o hodnotě tlumení jako je to např. u
statické tuhosti, nebo může důvodem být také to, že tlumení závisí na mnoha fakto-
rech, které jsou zpravidla proměnlivé a pokud, tak velmi těžko popsatelné.

Jak již bylo uvedeno, vlastnosti výrobních stroju s PKM nesplňují očekávání, co se
týče pracovní přesnosti i dynamiky pohybů, což je velmi překvapující, uvážíme-li, že
mezi výhody výrobních strojů s PKM patří právě vyšší statická tuhost a menší pohy-
bující se hmotnosti. Vysvětlení lze hledat v řízení těchto strojů. Jak je známo, kmitání
soustavy negativně ovlivňuje nastavení regulačních obvodů určených pro jejich ří-
zení. A právě při vysoké dynamice pohonu, tj. vysoké hodnotě jerku, je málo tlumená
struktura náchylná ke kmitání. Co se týče přesnosti stroje s PKM, musí být uvedeno,
že stroj je tak přesný, jak je přesný model, který je použit pro jeho řízení. Vnější vlivy
působící na stroj mohou vyvolat změny v jeho struktuře. Zůstanou-li tyto změny v
matematickém modelu řízení nezohledněny, může to mít velký vliv na přesnost stroje
[109]. Tato skutečnost vede k zavádění kompenzačních metod do řízení. Je zřejmé,
že pro úspešné použití kompenzačních metod ve výrobních strojích s PKM je ne-
zbytně nutné znát jejich vlastnosti, popř. vlastnosti jednotlivých součástí. Tyto vlast-
nosti se mohou lišit stroj od stroje dokonce i při sériové výrobě. Mezi takové vlastnosti,
jak již bylo řečeno, patří i tlumení. Cílem této práce je vyvinout a přezkoušet mnou na-
vrhnutou metodiku měření tlumení a tuhostí vestavěných součástí ve stroji, aniž by
tyto součásti musely být ze stroje vymontovány. Pomocí této metody by bylo možné
zjistit vlastnosti jednotlivých součástí, popř. celého stroje, které by pak mohly být vy-
užity např. jako parametry pro kompenzační matematický model, pro vyhodnocení
slabých míst ve stroji nebo při výpočtu karet stability pro obrábění.

3.2 Definice problému

Rešením této práce by měla být v zásadě odpověd’ na následující otázky:

1. Jak a čím může být změřeno tlumení a tuhost součásti ve vestavěném stavu? 8
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2. Jsou nějaká omezující kritéria, která musí být při měření zohledněna?

Zpětně vzato, výše uvedené otázky mohou být určitou definicí problému, který by
měl být v předložené disertační práci řešen.

3.3 Cíle řešení

Cílem této disertační práce je navrhnout způsob měření, kterým by bylo možno změ-
řit tlumení a tuhost jednotlivých součástí, které jsou vestavěny ve stroji, aniž by stroj
musel být rozmontován. To znamená vypracování určitého postupu při měření, stano-
vení omezení, přičemž je kladen důraz na zohlednění nelineárních vlastností (tuhost
a tlumení) součástí, a dále stanovení hranic navržené metody, co se týče využití této
metody a použité měřicí techniky.

3.4 Přínos diserta ční práce

Přínosem navržené metody bude relativně snadné a přesné změření vlastností sou-
částí, které by jinak musely být ze stroje vymontovány a změřeny na nějakém zku-
šebním zařízení. Přínosem nové metody měření by byla úspora času i nákladů, které
by vznikly stavbou potřebného zkušebního zařízení. Dalším přínosem je získání přes-
ných dat, která mohou být dále využita při tvorbě matematických modelů pro popis
vlastností stroje. To spočívá především v zohlednění všech ovlivňujících faktorů, které
se v daném stroji vyskytují. Žádné zkušební zařízení nemůže zohlednit zcela všechny
ovlivňující faktory. Kdybychom chtěli takové zařízení postavit, museli bychom posta-
vit tentýž stroj, pro který je daná součást zamýšlena, což by z hlediska nákladů a
vynaloženého času neodpovídalo hodnotě informací z takto provedených měření.

3.5 Struktura diserta ční práce

Předložená práce je strukturovaná tak, že je nejdříve představen demonstarátor (stroj
a kloub), na kterém budou prováděna všechna potřebná měření. V následující ka-
pitole bude teoreticky představen základní princip nové měřící metody. Na základě
tohoto principu budou zmíněny metody pro měření tuhosti a tlumení, které jsou vy-
užívány při měření obráběcích strojů. Na základě tohoto přehledu budou vybrány
metody k měření tuhostí a tlumení, jenž budou v navržené metodě využity. Tímto bu-
dou určeny veličiny jenž musí být snímány. Touto problematikou se zabývá navazující
kapitola, ve která jsou představeny zvláštnosti týkající se zpracování signálu pro mě-
ření touto novou metodou. Protže jedním z cílů je i zohlednění nelineárního chování,
je dále probrán vliv zpracování signálu na nelineárnost měřeného signálu. Zde budou
navrženy postupy, jak lze nelineární chování při měření zohlednit.

9
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Při měření tuhostí a tlumení novou metodu, je nejdříve vybraný kloub měřen ve

zkušebním zařízení, které bylo pro tento účel konstruované. Při měření v tomto zku-
šebním zařízení budou ověřeny základní principy nové měřící metody. V návaznosti
na toto měření budou provedena měření ve stroji, které budou vyhodnoceny.

10
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4 Demonstrátor

4.1 Stroj

Za demonstrátor byla zvolena pralelně kinematická frézka vyvinutá firmou METROM
GmbH. Hlavní část tohoto stroje tvoří svařovaný stojan ve tvaru ikosaedru, který
umožňuje optimální směrování vzpěr a zároveň vykazuje dobrou statickou tuhost.
Hlavní vřeteno tohoto stroje tvoří kupované elektrovřeteno. Toto elektrovřeteno je
upevněno v tzv. vřetenovém hrnci. Na vřetenovém hrnci je dále umístěno i pět vřete-
nových kloubů. Čtyři z těchto kloubů mají dva stupně volnosti, jeden kloub jen jeden
stupeň volnosti. K vřetenovým kloubům jsou připevněny vzpěry. Konstrukce vzpěr je
ve formě kuličkového šroubu s poháněnou maticí. Na straně stojanu jde vzpěra do
pohonu, ktery je dále připevněn ke Kardanovu kloubu. Tento kloub je připevněn ke
stojanu (viz obr. 4.1). Kardanovy klouby jsou všechny stejné a obsahují dva stupně
volnosti. Jejich konstrukce je podrobně popsána v následující podkapitole.

Celkem má tento stroj pět stupňů volnosti v souřadném systému stroje. Těchto pět
stupňů volnosti je určeno stupni volnosti vřetenových kloubů, dvěma stupni volnosti
vzpěr a dvěma stupni volnosti Kardanových kloubů. Pět stupňů volnosti vřetene stroje
je v souřadném systému stroje následovně rozděleno:

• 3 translace (osy X, Y a Z)

• 2 rotace (osy A a C)

pohonKardanův kloub

nástroj

vzpěra kuličkový šroub-
vřetenový kloubObrázek 4.1: P¥tiosý frézovaí stroji P800M �rmy METROM GmbH [110℄ a [26℄

11
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vnitřní prstenec

střední prstenec

vnější prstenec

plocha k rámu stroje

plocha k pohonu
otočný čep

osy rotace

otočný čep

Obrázek 4.2: Kardan·v kloub frézovaího stroje METROM P800
Dále je tento frézovací stroj vybaven otočným stolem. Osa tohoto stolu je v řízení
stroje označena jako osa B, ačkoliv leží ve směru osy C. Tím pádem se jedná o ki-
nematicky redundantní stroj s paralelním mechanizmem. V případě stroje, na kterém
byla prováděna měření, byl rotační stůl nahrazen pevným stolem. Z tohoto důvodů se
v případě tohoto stroje jedná o čistě paralelně kinematický stroj.

Vřetenové klouby strojů firmy METROM jsou patentované konstrukce. Tyto klouby
umožňují úhel natočení vřetene větší než 90o Tímto se podařilo odstranit jednu z
nevýhod PKM, a sice malé úhly naklopení vřetene. Dále bylo při konstrukci tohoto
stroje dbáno na to, aby poměr mezi pracovním prostorem a zastavěným prostorem
stroje byl na srovnatelné úrovni jako u strojů se SKM. Rozměry pracovního prostoru
jsou 630×630×500mm a zastavěného prostoru 2100×2300×2300mm. O řízení tohoto
stroje se stará řídicí systém Andronic 2000 od firmy Andron GmbH.

4.2 Kardanův kloub ve stroji METROM

Kardanův kloub na stojanu je, jak je u strojů s proměnnou délkou vzpěr obvyklé,
vlastní konstrukce. Jeho konstrukce je znázorněna na obr. 4.2. Kloub se skládá ze
tří prstenců. Vnější prstenec je spojen pevně se stojanem stroje pomocí šroubů. S
prostředním prstencem je spojen pomocí dvou otočných čepů. Prostřední prstenec je
opět pomocí dvou otočných čepů spojen s vnitřním prstencem. K vnitřnímu prstenci je
dále upevněn pohon se vzpěrou. Otočné čepy jsou uloženy v radiálně jehličkovém a
axiálně kuličkovém ložisku. Předpětí radiálního ložiska bylo dosaženo přesným brou-
šením otočného čepu. Prostřední prstenec se z montážních důvodů skládá ze dvou
dílů. Oba díly jsou během montáže sešroubovány. Tento kloub má dva stupně vol-12
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nosti. Jedná se zde o dvě rotace. Minimální výkyvný úhel činí 35o.
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5 Metoda m ěření tuhostních a

tlumicích vlastností kloubů v PKM

5.1 Princip nové m ěřicí metody

Princip nové měřicí metody spočívá v rozdělení měřené struktury na jednotlivé body
tak, že jeden bod tvoří vstup (je umístěn „před“ měřeným kloubem) a druhý bod
tvoří výstup (tj. je umístěn „za“ měřeným kloubem), viz obr. 5.1. Mezi měřenými body
jsou dále nataženy linie (v obr. 5.1 tučně červené), které spojují dva sousedící body.
Těmto liniím jsou pak přiřazeny vlastnosti jako tuhost a tlumení. Pro úplné zobrazení
struktury je také zapotřebí bodů, které je nemožné změřit, např. střed otvoru v rámu
stroje pro Kardanův kloub (výstupní bod). Pohyby těchto bodů jsou získány interpolací
vybraných bodů. Čárkované červené linie pak ukazují, které body se podílejí na inter-
polaci pro daný bod. Linii mezi vstupním bodem a výstupním bodem mohou být při-
řazeny vlastnosti. Tyto vlastnosti pak odpovídají vlastnostem celého kloubu. Protože
mohou být měřeny jen vstupní a výstupní veličiny, nikoliv vlastnosti kloubů, musí být
provedena identifikace těchto vlastností. Identifikací se zde rozumí to, že na základě
určitých měřených veličin, které přímo nepopisují hledané vlastnosti, nýbrž jsou jimi
jen ovlivněny, jsou tyto vlastnosti vypočítány. Uvedená skutečnost má za následek,
že výsledkem dané měřicí metody jsou jen vypočtené hodnoty, které charakterizují
hledané vlastnosti. Tato skutečnost není v technice ničím zvláštním, protože tuhost či
tlumení patří k veličinám, které jsou vždy měřeny nepřímo.

Pro měření tuhostí je vždy nezbytné znát zatěžující sílu a touto silou vyvolanou de-
formaci. Z důvodů omezení počtu měřených veličin, čímž se redukuje čas a možné
zdroje chyb při zpracovánín, je využito těchto dvou veličin také pro vyhodnocení tlu-
mení. Vyhodnocení tlumení z měřené síly nabízí metoda hysterezních křivek, kde
plocha hysterezní křivky odpovídá tlumicí práci za jednu periodu a sklon hysterezní
křivky odpovídá statické tuhosti, tj. sestavením hysterezní křivky se získají jak infor-
mace o tlumení, tak i o tuhosti. Samotné měření proběhne třemi piezoelektrickými
senzory zrychlení. Jeden senzor je připevněn na výstupním bodě, druhý na vstup-
ním bodě a třetí na bodě, který leží bud’ před vstupním nebo za výstupním bodem. Z
naměřených informací lze posléze vypočítat sílu, která působí na kloub, a touto silou
vyvolanou deformaci kloubu. Tyto dvě veličiny jsou nezbytné k sestavení hysterezní
křivky.

14
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Kardanův kloub (Kardan)

Pohon

NástrojVřetenový  kloub

Vzpěra

Kryt

Rám stroje

Vstupní bod (vstup) Výstupní bod (výstup)

Pohon

Kardan:
vnější prstenec

Kardan:
střední prstenec

Kardan:
vni řní prstenect

Otočný čep
+ ložisko

Interpolovaný bod

Měře ý bodn

Vztah mezi interpolovanými body a měřenými body

Vztah mezi měřenými body - linie určující vlastnosti

Legenda:

Obrázek 5.1: Rozmíst¥ní m¥°iíh bod· ve stroji a detail Kardanova kloubu s p°íslu²nýmim¥°iími body
5.2 Statická tuhost

Statické chování výrobních strojů je charakterizováno pomocí statické tuhosti. Sta-
tická tuhost se definuje následovně:

k =
∂F

∂x
(5.1)

kde je k statická tuhost, ∂F změna zátěžné síly a ∂x změna polohy měřeného bodu
vlivem změny zátěžné síly. Měřený bod se musí nacházet v místě působení a směr
měření posunutí odpovídá směru zátěžné síly. Převrácená hodnota tuhosti bývá ozna-
čována jako poddajnost:

g =
1

k
(5.2)

V oblasti výrobních strojů se velmi často využívá tzv. matice tuhostí. Tato matice
znázorňuje závislost mezi libovolným vektorem zatížení a tímto zatížením vyvolaným
vektorem posunutí, přičemž vektor posunutí je měřen v místě působení zatížení.
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nebo v kratší formě

U = KF (5.4)15
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kde jsou U vektor posunutí v souřadném systému stroje, K matice tuhostí a F vektor
zatížení v souřadném systému stroje. Hodnoty tuhostí ležící na diagonále se označují
jako hlavní tuhosti, ostatní hodnoty jsou označovány jako vedlejší tuhosti [111].

Určení statické tuhosti může být provedeno bud’ na základě experimentu, nebo
pomocí výpočtu. Určení tuhostí pomocí experimentu je popsáno v [111] a [112]. Při
experimentálním určení statické tuhosti je měřeno zatížení a vyvolané posunutí. Vždy
je měřena hodnota (zatížení, popř. posunutí) a směr. Měření posunutí musí být pro-
vedeno v místě zatížení, jak vyplývá z definice. Samotná hodnota tuhosti je z těchto
dvou měřených veličin spočtena.

Z uvedeného krátkého přehledu k měření statické tuhosti pro novou měřicí metodu
vyplývá, že statická tuhost nemůže být měřena přímo, nýbrž nepřímo. K tomuto účelu
postačuje mít znalosti o působící síle a posunutí.

5.3 Tlumení

5.3.1 Definice a rozd ělení fyzikálních principů tlumení
podstatných v oblasti výrobních strojů

Tlumení kmitání mechanických soustav (dále jen tlumení) lze definovat jako přeměnu
kinetické energie v jinou formu energie, která je pro pozorovaný systém nevýznamná,
popř. odvedení kinetické energie za hranice pozorovaného systému [113]. Oba jevy
bývají označovány jako energetická disipace. Tlumení vzniká následujícícmi formy
přeměny energie v (disipace):

• teplo

• hluk

• elastické deformace

• elektrickou energii

• hydraulickou energii

• pohyb obklopujícího systému (označováno jako vyzařování energie)

Rozdělení tlumení lze provézt pomocí obrázku 5.2.

Materiálové tlumení

Materiálové tlumení je vyvoláno deformacemi v materiálech. Tento pochod bývá často
označován jako vnitřní tření materiálů. Každé přetvoření materiálu je spojeno s přesklá-
dáním atomů. Pro dostatečně malé zatížení, popř. napětí jsou tato materiálová pře-
tvoření vratná. Při zkoumání tlumení se vychází z Hookova tělesa, tj. z tělesa jež

16
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Tlumení

Materiálové tlumení

Zdroj tlumení se nachází mimo součást
( )vnější tlumení

Zdroj tlumení se nachází v součásti
( )vnitřní tlumení popř. tlumení součásti

Tlumiče
kmitání  autom. tlumiče, , ...

Okolí
voda, vzduch, ...

Tlumení kontaktních plochObrázek 5.2: D¥lení druh· tlumení
vykazuje lineární závislost mezi napětím a přetvořením. Toto těleso se modeluje po-
mocí pružiny s lineární tuhostní charakteristikou. Při pozornějším pozorování chování
Hookova tělesa při kmitání v lineární oblasti, tj. při dostatečně malém zatížení, lze
zjistit, že pozorovaná závislost přetvoření na napětí vykazuje lehké hysterezní cho-
vání. Tlumení v materiálech způsobuje fázové posunutí přetvoření vůči napětí. Model,
který popisuje toto chování, se nazývá neelastický. Důležité mechanizmy, které toto
chování způsobují, jsou [114]:

• Termoelasticita - vzniká indukováním tepelného toku v materiálech jejich pře-
tvořením. Frekvenční spektrum tohoto jevu leží v oblasti od 0 do 1000Hz.

• Přeskládání atomů vlivem zatížení - takto se označuje přeskládání zbylých
atomů, za účelem vytvoření nového rovnovážného stavu během zatěžování.
Bývá také označováno jako atomární difúze.

• Viskozita hranic zrn - hranice zrn vykazují během přetvoření časově závislé
chování. Toto chování bývá označováno jako visózní tečení. Disipovaná energie
je potom větší na hranicích zrn než uvnitř zrn.

• Putování chyb m řížky - je výsledkem porušování rovnováhy vlivem vnějšího
zatížení.

Čistě teoreticky by se při popisu materiálového tlumení muselo vycházet z výše
uvedených fyzikálních jevů. V inženýrské praxi se provádí popis materiálového tlu-
mení v makroskopické oblasti. Přitom se vychází z tzv. homogeního materiálového
modelu. Tento model musí být schopen zobrazit při jednoosém stavu napjatosti tzv.
„standardní pokus“ [114].

Tlumení kontaktních míst

V porovnání s materiálovým tlumením je tlumení v kontaktních místech několikaná-
sobně větší [115]. Obecně lze říci, že tento typ tlumení vykazuje nelineární chování.
Byly podniknuty pokusy dané chování popsat pomocí lineárních rovnic. Toto je možné17
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jen za určitých podmínek. V této práci jsou diskutovány jen takové druhy tlumení kon-
taktních míst, které jsou pro kmitání nástroje relevantní, což znamená přibližně ve
frekvenční oblasti do 1000Hz. Tlumicí mechanizmy kontaktních míst závisí ve vysoké
míře na druhu kontaktu. Ve stavbě obráběcích strojů jsou významné následující druhy
kontaktních míst:

• Kontaktní místa pokrytá kapalinou - mechanizmus tlumení tohoto druhu kon-
taktu spočívá především ve stlačování kapaliny, která lpí na kontaktních plo-
chách. V [116] bylo ukázáno, že kapaliny v kontaktních místech zvyšují jak je-
jich tuhost tak i tlumení. Jsou-li kontaktní místa tak zatěžována, že převládá je-
jich normálné zatížení, je kapalina uzavřena mezi povrchovými nerovnostmi. Při
kmitání je tato kapalina vlivem deformací těchto nerovností uvedena do pohybu,
čímž vzniká odpor proti deformaci, tudíž tlumení. Tento druh tlumení lze vyjá-
dřit pomocí tlumicích elementů, které jsou rychlostně proporcionální (viskózní
elementy).

• Kontaktní místa s t řením - takto se označují místa, kde se vyskytuje tření popř.
deformace vzniklé tangenciálním zatížením. Jsou-li deformace jen v kontaktním
místě, tj. hranice kontaktu se nemění, jedná se o tzv. mikroskluz. V ostatních
případech se hovoří o makroskluzu.� Mikroskluz přispívá největší měrou k tlumení součástí. Mnoho experimentů

na izolovaných kontaktních místech ukázalo vliv různých faktorů [117] jako
je geometrie kontaktních míst přenášející normálná napětí, závislost kon-
taktních tlaků na jejich poloze v součásti, vlastnosti materiálů, kvalitu po-
vrchu způsob povrchové úpravy, druhy zatížení (na krut, ohyb, tah a je-
jich kombinace) a jejich časového průběhu (harmonický, neharmonický, s
předpětím popř. bez něj), změnu vlastností kontaktních míst vlivem koroze,
opotřebení apod.� Makroskluz není v principu nic jiného než Coulombův třecí zákon. Výho-
dou tohoto mechanizmu k rychlostně proporcionálnímu tlumení je přede-
vším tlumení při nízkých frekvencích. Provedené experimenty ukázaly, že
zjednodušení ve smyslu, že makroskluz je v celém kontaktu nebo se vůbec
nekoná, je použitelné. K matematickému popisu tohoto tlumicího mechani-
zmu se využívá Coulombova třecího zákonu.

5.3.2 Matematický popis materiálového tlumení a tlumení
kontaktních míst

Obecně lze prohlásit, že chování strojních součástí lze popsat lineárním, nebo neli-
neárním matematickým modelem. Pro „malé“ hodnoty deformací lze s dostatečnou
přesností popsat chování součástí pomocí lineárního modelu. Nabízí se však otázka,
co znamená výraz „malé“ deformace? Neexistuje žádná obecně platná norma, popř.

18
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Obrázek 5.3: Druhy nelinearit podle [118℄
pravidlo v oblasti výrobních strojů, jež by jasně definovalo tento výraz. Z tohoto dů-
vodu budou v této práci využívány jak lineární, tak i nelineární modely pro popis kmi-
tání strojů a jejich součástí.

Matematický model pro kmitající soustavu (systém) spočívá v pohybových rovni-
cích, které vyjadřují rovnováhu mezi vnějším silovým působením, setrvačnými a vrat-
nými silami. Pohybovou rovnici pro systém s jedním stupněm volnosti lze psát jako

mü(t) + fR(u̇, u, t) = f(t) (5.5)
V lineárním modelu je vratná síla fR vyjádřena pomocí lineárního výrazu

fR(u̇, u, t) = bu̇ + ku (5.6)
kde b je tlumicí konstanta a k je statická tuhost. Při nelineárním popisu je rovnice pro
vratné síly ve tvaru

fR = bu̇(t) + ku(t) + n(u, u̇, t) (5.7)
kde n je nelineární člen.

Nelinearity mohou být rozděleny na geometrické nelinearity, popř. kinematické a na
fyzikální nelinearity [118] (viz obr. 5.3).

Plochy pod hysterezními křivkami z obrázku 5.3 odpovídají disipované práci (tlu-
micí práci) během jedné periody. Při využití lineárního matematického modelu je tvar
těchto křivek ve formě elipsy a jejich plocha je lineárně závislá na budící frekvenci.19
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Obrázek 5.4: Biot·v reologiký model podle [119℄
Pro budicí frekvenci rovnou nule je tudíž tlumicí práce též rovna nule. Při využití fyzi-
kálně nelineárních modelů pro popis tlumení, je plocha hysterezních křivek nezávislá
na budicí frekvenci. Z tohoto důvodu jsou tyto křivky také občas označovány jako sta-
tické hysterezní křivky [119] a [120]. Jako další ukazatel toho, zda se jedná o lineární
či nelineární chování, lze využít závislosti tlumicí práce na amplitudě kmitání. Tento
vztah lze psát jako

WD = Jûn (5.8)
kde J je konstanta, û je amplituda kmitání. Exponent n může ležet v oblasti od 1,9 do
3,2 [115]. Exponent n = 2 značí možnost využití lineárního matematického modelu,
přičemž jsou z literatury [117] jsou známy případy, ve kterých pro nelineární systémy
byl naměřen exponent n = 2. Tento fakt má za následek, že při zjištěném exponentu
n = 2 by měl být zkoumaný systém přezkoušen na lineárnost např. pomocí závislosti
tlumicí práce na budicí frekvenci.

Lineární matematické modely

Při lineárním popisu tlumení se vychází z tzv. Biotova modelu viz. obr. 5.4. Výhodou
tohoto modelu je fakt, že dokáže popsat pamět’ pozorovaného systému. Tato pamět’
s časem mizí, jedná se tudíž o tzv. „ustávající pamět’“ [119]. Pamět’ mechanického
systému lze vysvětlit tak, že systém po odlehčení nezaujme hned svoji rovnovážnou
polohu. V případě ustávající paměti zaujme systém opět svoji rovnovážnou polohu za
určitý čas. V případě tzv. perfektní paměti setrvává systém ve stavu, který odpovídá
stavu v momentu odtížení. Nelineární systémy vykazují perfektní pamět’. Na základě
obr. 5.4 lze sestavit následující rovnice k popisu chování Biotova modelu

f = k0u +

I
∑

n=1

kiyi

biu̇ = biẏi + kiyi (5.9)
Řešení této soustavy rovnic (5.9) lze psát ve formě (viz [119])

f(t) = k0u +

∫

∞

0

Φu̇(t − τ)dτ (5.10)20
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kde τ je uběhnuvší čas od změny zatížení a Φ znázorňuje pamět’ovou funkci

Φ =
I

∑

i=1

kie
−

ki

bi
τ (5.11)

S rostoucím τ klesá Φ, tj. čím více uběhlo času od poslední události, tím méně se
tato událost projevuje v chování pozorovaného systému. Lze říci, že tento systém
vykazuje ustávající pamět’.

V extrémním případě může být suma ve funkcionálu Φ nahrazena exponenciální
funkcí. V tomto případě se jedná o tříparametrický model [113], označovaný také jako
lineární standardní model [121] (viz obr. 5.5). Všechny modely z obr. 5.5 jsou rov-
nocenné [113]. Při uvážení harmonického tlumení a skutečnosti, že ve zkoumaném
systému se nekonají již žádné relaxační pochody, může být psáno

f̂ = cû (5.12)
kde

c =











k0 +

k1

(

b1

k1

ω

)2

1 +

(

b1

k1
ω

)2











+ j
k1

b1

k1
ω

1 +

(

b1

k1
ω

)2 (5.13)
a f̂ je amplituda buzení, û amplituda odpovědi a ω je kruhová budicí frekvence. Je-li
budicí frekvence dostatečně malá tak, že výraz

(

b1

k1
ω

)2 (5.14)
se blíží k nule, může být rovnice (5.13) zjednodušena nasledujícím způsobem

c = k0 + jωb1 (5.15)
V oblasti výrobních strojů obnášejí stupně tlumení jen několik málo procent, tj. D <
5% [122]. Pro kmitavou soustavu s jedním stupněm volnosti lze psát

(

b

k
ω

)

= 2ηD (5.16)21
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Obrázek 5.7: Kvalitativní porovnání hování t°í model·
kde D je stupeň tlumení, η je poměr kruhové budicí frekvence ω ku netlumené vlastní
kruhové frekvenci ωc. Uvážíme-li transformaci do modálních souřadnic, obdržíme v
ideálním případě pro každou vlastní frekvenci jednu kmitající soustavu s jedním stup-
něm volnosti. U reálných výrobních strojů leží většinou vlastní frekvence dostatečně
blízko, takže může být uvažováno, že η = 2. Při stupni tlumení D = 0,05 je výraz (5.14)
roven cca 0,04. Touto jednoduchou úvahou a jednoduchým výpočtem bylo ukázáno,
že rovnice (5.15) je v oblasti obráběcích strojů k popisu kmitání lineárních systémů
naprosto použitelná.

Rovnice (5.15) popisuje chování Kelvin-Voigtova modelu, popř. Maxwellova modelu
(viz obr. 5.6). Modely z obr. 5.6 bývají velmi často využívány k popisu materiálového
tlumení. U materiálového tlumení se jedná většinou o frekvenčně nezávislé tlumení.
Z tohoto důvodu bývá imaginární část dělena kruhovou budicí frekvencí. Jak již bylo
výše zmíněno, musí chování modelu pro popis materiálového tlumení reprodukovat
s dostatečnou přesností chování standardního pokusu [113]. Na obr. 5.7 je znázor-
něno kvalitativně chování tří modelů (tříparametrický model, Kelvin-Voigtův model,
Maxwellův model). Tříparametrický model odpovídá kvalitativně skutečnému chování
materiálů při standardním pokusu.

Nelineární matematické modely

22
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Obrázek 5.8: Nelineární reologiké modely pro popis tlumení
Při využití nelineárních matematických modelů se vychází z tzv. Masingova modelu
nebo Iwanova modelu (viz (5.8)). Tyto modely jsou rovnocenné. Jejich použití závisí
jen na tom, zda hledanou veličinou při známé deformaci je síla (použití Masingova
modelu), nebo obráceně, při známé síle je hledanou veličinou deformace (použití
Iwanova modelu) [119]. Oba modely se skládají z paralelního, popř. sériového řazení
třecího členu s pružinou. Vlastnosti třecího členu jsou definovány pomocí třecí síly
Ri. Tato třecí síla je nezávislá na rychlosti, tj. třecí síla v klidu je rovna třecí síle v
pohybu. Tyto modely popisují také perfektní pamět’. Při sestavování matematického
popisu pro Masingův a Iwanův model se vychází z popisu jedné větve. Pro Masingův
model platí

ḟi =

{

kiu̇ für a) |fi| < Ri b) fi = +Ri ∧ u̇ ≤ 0 c) fi = −Ri ∧ u̇ ≥ 0

0 für a) fi = +Ri ∧ u̇ ≥ 0 b) fi = −Ri ∧ u̇ ≤ 0
(5.17)

pomocí funkce „signum“ lze vyjádřit rovnicí (5.17) ve formě tzv. evoluční rovnice [119]

ḟi =
1

2
kiu̇

{

1 − sgn
(

f 2
i − R2

i

)

− sgn (u̇fi)
[

1 + sgn
(

f 2
i − R2

i

)]}

für i = 1, . . . , I (5.18)
Podmínka rovnováhy pro celý model je

f = k0u +

I
∑

i=1

fi (5.19)
První derivace rovnice (5.19) podle času je

ḟ = k0u̇ +
I

∑

i=1

ḟi (5.20)
V této práci jsou pro popis tlumení využívány výlučně Masingovy modely. Z tohoto

důvodu bude pro odvození rovnic pro Iwanovy modely odkázáno jen na literaturu
[119]. Postup je ovšem principielně stejný jako u Masingova modelu. 23
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Rovnice pro vyjádření síly v jedné větvi Masingova modelu (5.18) obsahuje funkci

signum. Tato funkce může způsobovat potíže při numerickém výpočtu, což je způ-
sobeno zaokrouhlovací chybou počítače. To lze obejít zavedením nové funkce Si.
Rovnice (5.18) může být potom psána ve tvaru [119]

ḟ = kiu̇Si(fi, Ri, u̇) − αi (fi − Risgnfi) [1 + sgn (|fi| − Ri)] (5.21)
kde

Si =











1 für |fi| < Ri

1 für |fi| ≥ Ri ∧ fiu̇ ≤ 0

0 für |fi| ≥ Ri ∧ fiu̇ > 0

(5.22)
Parameter αi musí být pozitivní a měl by být volen co největší. Jiný způsob nahrazení
použití funkce signum byl navržen v [120]. Zde byla provedena následující substituce

sgn
(

f 2
i − R2

i

)

≈
∣

∣

∣

∣

fi

Ri

∣

∣

∣

∣

m

− 1 für f 2
i ≤ R2

i und m ∈ R+ ∧ m > 1 (5.23)
Za využití tohoto zjednodušení lze psát

ḟi = kiu̇

{

1 − 1

2
[1 + sgn (u̇fi)]

∣

∣

∣

∣

fi

Ri

∣

∣

∣

∣

m} (5.24)
Reálné systémy vykazují vedle fyzikálních také kinematické nelinearity (viz obr.

5.3). Tato skutečnost je v evoluční rovnici (5.24) Masingova modelu zohledněna ná-
sledovně

ḟi = u̇

{

Ai(u) − [βi + αisgn (u̇fi)]

∣

∣

∣

∣

fi

R(u)i

∣

∣

∣

∣

m} (5.25)
kde Ai(u) ≥ 0, Ri(u) > 0 pro u ∈ [umin, umax] a αβ ∈ R jsou parametry modelu.

Masingův model se nazývá jednoparametrickým, pokud i = 1, nebo spojitým, po-
kud i = ∞ [119]. Rozdíl mezi jednoparametrickým a spojitým modelem s lineárními
tuhostními charakteristikami ki je znázorněn na obr. 5.9. V horní polovině obrázku
jsou znázorněny hysterezní křivky pro Masingův model bez kinematických nelinearit
při harmonickém zatížení. Z tohoto důvodu jsou tyto křivky ve tvaru uzavřených smy-
ček. Jak je z obr. 5.9 zřejmé, lze při využití spojitého modelu s lineárními charakte-
ristikami pružin modelovat zakřivení. Jinou alternativou k vyobrazení těchto zakřivení
by bylo zohlednění kinematických nelinearit v modelu (viz spodní polovina obr. 5.9).
Zde mohou být vyobrazena zakřivení také u jednoparametrického modelu. Rozdíl
mezi jednoparametrickým modelem a spojitým modelem s kinematickými nelineari-
tami je zřetelný při obecném periodickém buzení. Tento rozdíl lze pozorovat přede-
vším na menších smyčkách v hysterezní křivce. U spojitého modelu jsou tyto malé
smyčky uzavřeny. Naproti tomu u jedno parametrického modelu jsou tyto smyčky ote-
vřeny. Otevření těchto smyček fyzikálně znamená, že systému je energie přiváděna
místo toho, aby mu byla odebírána. Přivedené energii odpovídá plocha těchto ote-
vření [120]. 24
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Shrnutí modelů pro popis tlumení

Z představených modelů pro popis tlumení je zřejmé, že není možno říci, že jen jeden
model může být použit pro popis tlumení. Pro výběr vhodného modelu tlumení musí
být provedeno zkoumání systému, především jeho chování při různých frekvencích a
amplitud buzení. Na základě těchto zkoumání může být vybrán jeden vhodný model
pro popis tlumení zkoumaného systému. Po vzoru obrázku 5.2 lze vytvořit následu-
jící přehled různých matematických modelů pro popis tlumení (viz obr. 5.10). Pod
pojmem tlumič se rozumí skutečně tlumič ve fyzikálním významu tohoto slova. Ve vý-
robních strojích často používané tlumiče jako Lanchster, pomocná hmotnost, tilger,
popř. impaktní tlumič [123] tvoří samostatný kmitavý systém, který sestává z hmot-
nosti a různých pružinových či tlumicích elementů. Teprve těmto elementům mohou
být přiřazeny představené modely tlumení. Vliv tlumení vlivem okolí je vyznačen šedě,
protože jeho vliv na kmitání nástroje v pozorované frekvenční oblasti je zanedbatelný.

Při použití harmonického buzení u materiálového tlumení, může být použita rovnice(5.15). Tato rovnice vyobrazuje ovšem chování dvouparametrických modelů, což zna-
mená, že může být využita při výpočtech, ve kterých pamět’ mechanického systému
hraje podřadnou roli. V ostatních případech se musí použít tříparametrický model. V
případech, kdy materiálové tlumení rozhodujícím způsobem ovlivňuje tlumení zkou-
maného systému (např. vysokotlumicí materiály), může být nezbytné jeho chování
modelovat pomocí nelineárních modelů (Masingova nebo Iwanova modelu).

Při zkoumání tlumení součástí nebo strojů jsou rozhodující kontaktní místa. To je26
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dáno tím, že přispívají k tlumení výsledné součásti mnohem větší měrou, než ma-
teriálové tlumení [119]. Z tohoto důvodu bude v této práci věnována značná pozor-
nost zohlednění nelineárního chování již při měření. U výrobních strojů patří mezi
rozhodující mechanizmy tlumení, v pozorované frekvenční oblasti, mikroskluz a tlu-
mení kontakních míst pokrytých kapalinou. Při velmi nízkých frekvencích nesmí být
zanedbán ani vliv makroskluzu v případě, že existuje. Při modelování kontaktních
míst pokrytých kapalinou lze využít lineárních modelů [6], [122], [117]. Tím pádem se
výpočet zjednodušší ve srovnání s výpočtem pro mikroskluz. Zde se musí využít Ma-
singovy či Iwanovy modely. Použitím těchto modelů se stává výsledný matematický
model pro popis kmitání nelineární a musí být tudíž řešen odpovídajícími postupy.
Mikroskluz se vyskytuje v praxi především spojení pomocí šroubů a nýtů. Makroskluz
je modelován, jak již bylo zmíněno, pomocí Coulombova třecího modelu. Obecně je
takovýto model díky funkci signum nelineární. Největší problém při výpočtu modelů
s funkcí signum představuje přesné nalezení místa obratu, ve kterém funkce signum
mění svoji hodnotu.

5.3.3 Veli činy pro popis tlumení

Obecně lze prohlásit, že existují veličiny, které popisují tlumení celkově, tj. pro celý
systém při daných parametrech existuje jen jedna veličina pro popis tlumení (glo-
bální veličiny). K těmto veličinám patří např. stupeň tlumení, faktor tlumení, koeficient
útlumu atd. Tyto veličiny popisují systémy s jedním stupněm volnosti kmitání, popř.
systémy bez setrvačných hmot, tj. s nula stupni volnosti kmitání

Dále existují veličiny pro popis tlumení, které popisují tlumení jen určitých míst nebo
určitých částí pozorovaného systému jako např. tlumení kontaktních míst, tlumení
ložisek apod. (lokální veličiny). K těmto veličinám patří např. různé konstanty tlumení
a třecí síly viz kap. 5.3.2.

Výše uvedené veličiny jsou rovnocenné a v případě lineárního chování systémů je
lze vzájemně přepočítat [113].

Jedinou veličinou pro popis systému s více stupni volnosti kmitání je tzv. modální
tlumení. Modální tlumení představuje veličinu, jež byla získána na základě modální
analýzy. Modální analýza je sofistikovaná a hojně využívaná metoda pro zkoumání
dynamického chování systémů s více kmitavými stupni volnosti. K těmto systémům
náleží samozřejmě i výrobní stroje. Výsledkem této metody jsou veličiny, které mohou
být využity k sestavení dynamických modelů. K těmto veličinám náleží i tzv. modální
tlumení. K vysvětlení pojmu modální tlumení je nejdříve nezbytné definovat pojem
mód. Jeden mód je jeden tvar vlastního kmitu, který je popsán vždy třemi veličinami
a sice vlastní frekvencí, modálními vektory a modálním tlumením. Princip modální
analýzy výchází z předpokladu, že kmitavé chování systému při libovolné budicí frek-
venci lze vyjádřit součtem nekonečně mnoha módů. Modální tlumení popisuje tedy
tlumení, které se vyskytuje při jednom vlastním tvaru kmitu. Pro jeho popis lze vyu-
žít celou škálu veličin. Nejčastěji bývají využívány veličiny: stupeň tlumení, koeficient
útlumu anebo konstanta tlumení. Konstanta tlumení zde ovšem nevyjadřuje vlastnosti
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nějaké částí systému, nýbrž vyjadřuje v tomto případě tlumení systému s jedním stup-
něm volnosti kmitání, který má stejné dynamické vlastnosti jako jeden mód, tj. stejnou
vlastní frekvenci a stejné tlumení. Další veličiny, které popisují tento systém s jedním
stupněm kmitání, se nazývají modální tuhost a modální hmotnost. V modální analýze
je obvyklé dosazovat modální hmotnost rovnu jedné [124], [125].

5.4 Metody m ěření tlumení

Metody pro měření tlumení mohou být rozděleny do dvou základních skupin, a sice
měření tlumení systémů s nula stupni volnosti kmitání a měření systémů s jedním
stupněm volnosti kmitání. Protože systém s nula stupni volnosti kmitání se v praxi
nevyskytuje, je za tento systém považován systém, jehož první vlastní frekvence leží
mnohem výše než nejvyšší měřená frekvence. Všechny metody pro měření tlumení
mají ovšem jedno společné a sice to, že tlumení je veličina, která nemůže být mě-
řená přímo a proto jako v případě tuhosti je tlumení vždy dopočítáno z měřených
veličin. Rozdíly mezi jednotlivými metodami spočívají v různých měřených veličinách
a ve způsobu jejich vyhodnocení. Krátký přehled dává tabulka 5.1, která je doplněna
obrázkem 5.11. V tomto obrázku jsou schématicky znázorněny principy metod pro
měření tlumení. V tabulce 5.1 jsou tyto metody seřazeny podle způsobu využití. Jako
první metoda je na obr. 5.11 znázorněna Metoda odeznívání volných kmitů. Zde jsou
měřenými veličinami amplitudy kmitání, z nichž se dopočítává konstanta útlumu, loga-
ritmický dekrement nebo stupeň tlumení. Tato metoda je použitelná jak pro systémy
s nula stupni volnosti, tak i pro systémy s jedním příp. více stupni volnosti.Systém s jedním st. volnosti kmitání Systém s nula st. volnosti kmitání3dB Metoda Metoda fázového posunutíNyquist·v diagram Hysterézní k°ivkyOdeznívání volnýh kmit·Tabulka 5.1: P°ehled metod k m¥°ení tlumení

Dalšími znázorněnými metodami jsou 3dB metoda a Nyquistův diagram. Měřenými
veličinami u obou znázorněných metod je poddajnost systému v závislosti na budicí
frekvenci. V místě vlastní frekvence je z hodnot poddajnosti a vlastní frekvence spoč-
tena hodnota tlumení. Tyto metody, jak už princip naznačuje, umožňují vyhodnotit
tlumení pouze při vlastní frekvenci systému. Při použití Nyquistova diagramu nemusí
být bezpodmínečně nutné vyhodnocovat závislost poddajnosti na frekvenci, nýbrž lze
využít jiných závislostí jako např. mechanické impedance. Nadále lze tyto metody
využít i pro systémy s více stupni volnosti kmitání. V tomto případě je ovšem nutné
poznamenat, že vlastní frekvence musí být vzájemně dostatečně vzdálené, jinak jsou
tyto metody velice nepřesné. Tento požadavek je právě pro použití těchto metod v ob-
lasti výrobních strojů velmi kritický, protože se zde často vyskytují vlastní frekvence,
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Odeznívání volných kmitů
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které leží těsně vedle sebe nebo dokonce splývají v jednu. Z tohoto hlediska mají tyto
metody pro oblast výrobních strojů jen informativní charakter.

Metoda fázových posunutí patří k metodám, které se používají pro určení tlumení
systémů s nula stupni volnosti. Její uplatnění se nachází především při měření mate-
riálového tlumení. Vyhodnocovanou veličinou je fázový posun mezi průběhy buzení a
odezvy. Z tohoto fázového úhlu lze jednoduše výpočítat faktor tlumení (viz obr. 5.11),
jenž jak již bylo výše zmíněno lze přepočítat např. na stupeň tlumení.

Metoda hysterezní křivky patří opět k metodám využívaných pro měření tlumení
systémů s nula stupni volnosti. Její využití je v oblasti měření materiálového tlumení
a měření tlumení kontaktních míst, např. [119], [126], [120]. Tato metoda je jedinou
z výše uvedených metod, při které lze rozeznat vliv kinematických a fyzikálních ne-
linearit viz obr. 5.3. Měřenou veličinou je zde velikost plochy hysterezní křivky, která
odpovídá práci tlumení během jedné periody. Z této plochy lze např. jednoduše spo-
číst faktor tlumení, viz obr. 5.11, z něhož lze posléze určit i stupeň tlumení.

Na závěr této kapitoly je nutno zmínit tzv. curve-fit metody. Tyto metody jsou sou-
částí experimentální modální analýzy, která byla provedena tzv. metodou separace
fází. Jejich cílem je pomocí matematického aparátu najít modální parametery, které
nejlépe vystihují měřenou strukturu. Jak již bylo výše zmíněno, patří mezi tyto pa-
rametry také modální tlumení. Měřenou veličinou je tzv. funkce odezvy struktury na
buzení FRF1 v závislosti na budicí frekvenci. Přehled těchto metod lze najít např. v
[124] a [125].

Nejvhodnější metodou pro měření tuhostních a tlumicích vlastností kloubů byla vy-
brána metoda hysterezních křivek. Tato metoda má výhodu v tom, že pomocí hys-
terezních křivek lze určit jak tuhostní, tak i tlumicí parametry zkoumaného systému.
Jak již bylo řečeno tato metoda je využitelná jen pro systémy s nula stupni volnosti
kmitání. Zkoumaný kloub jako takový představuje ovšem systém s více (nekonečně
mnoho) stupni volnosti kmitání. To znamená, že tato metoda v tomto případě není
bez úprav použitelná. Vhodnými úpravami lze použít tuto metodu také u systémů s
více stupni volnosti kmitání. Princip těchto úprav tkví v tom, že systém s více stupni
kmitání musí být převeden na systém s nula stupni kmitání plus kmitající hmoty. To
v praxi znamená, že chceme-li využít metodu hysterezních křivek pro systémy s více
stupni volnosti kmitání, musíme nejdříve znát jeho vlastní tvary kmitu, které chceme
touto metodou zkoumat. Na základě těchto tvarů kmitu určíme bud’ z konstrukčních
výkresů kmitající hmotnosti, jedná-li se o jednoduchý tvar kmitu, nebo můžeme využít
identifikačních postupů k určení kmitajících hmotností.

5.5 Určení síly působící v kloubu

Pro sestavení hysterezní křivky měřeného systému je obecně nutné znát sílu působící
na tento systém a touto silou vyvolanou deformaci. Popisovaná měřicí metoda není
výjimkou. Měření deformace v kloubu neznamená velký problém. Zde, jak již bylo1Z angl. Fored Response Funtion 30
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Obrázek 5.12: Shéma m¥°ení kloubu ve stroji
výše naznačeno, stačí změřit v absolutním souřadném systému posunutí na vstup-
ním bodě a posunutí ve výstupním bodě, na obr. 5.12 znázorněno jako uvs resp. uvy.
Rozdíl těchto dvou posunutí je hledaná deformace v kloubu uk. V případě měření sil
nelze využít nějakého speciálního senzoru sil, kterým by mohly být působící síly v
kloubu přímo měřeny. Z tohoto důvodu je určení sil provedeno nepřímo, tj. síla půso-
bící v kloubu je vypočtena z jiných jednoduše měřitelných veličin. Touto veličinou je v
tomto případě posunutí v bodě před kloubem. Podíváme-li se na obr. 5.12 pozorně a
uvážíme-li, že síly a posunutí leží ve směru vzpěry, zjistíme, že znázorněný systém
není nic jiného, než kmitající systém s více stupni volnosti. Napíšeme-li pohybovou
rovnici pro vstupní bod, dostaneme

mvsüvs + kv (uvs − up) + bv (u̇vs − u̇p) + Fk = 0 (5.26)
kde je mvs hmotnost vstupního bodu, uvs posunutí vstupního bodu, up posunutí bodu
před vstupním bodem, kv tuhost části vzpěry mezi vstupním bodem a bodem P , bv

je konstanta tlumení mezi vstupním bodem a bodem P a Fk je síla působící mezi
vstupním a výstupním bodem.

Za předpokladu, že üvs, u̇vs, u̇p a uvs jsou měřeny a parametry mvs, bv a kv jsou
známy, může být psán vztah pro výpočet síly Fk jako

Fk = kv (up − uvs) + bv (u̇p − u̇vs) − mvsüvs (5.27)
Protože vzpěry paralelně kinematických strojů mají jednoduchý tvar, lze parameter
kv jednoduše spočítat. V případě zkoumaného stroje je vzpěra kuličkový šroub, kde
požadovaný parameter kv je udáván výrobci. V tomto případě je kv = 211N/(µm), z
čehož vyplývá, že musí být známa vzdálenost mezi senzory v bodě P a ve vstupním
bodě. V případě parametru bv, uvážíme-li, že se zde jedná čistě o materiálové tlumení,
které je ve srovnání s tlumením kontaktních ploch mnohonásobně menší (viz kap.
5.3), může být tento parameter roven nule, nebo zjednodušeně vypočten následujícím
způsobem

bv =
Dkv

ω
(5.28)31
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kde je ω kruhová budicí frekvence a D je stupeň tlumení, jehož hodnota pro ocel se
udává v rozmezí 0, 0008− 0, 0014 [113].

Jediným neznámým parametrem v rovnici (5.27) zůstává hmotnost vstupního bodu
mvs. Uvážíme-li, že do tohoto parametru se promítá hmotnost pohonu, část hmot-
nosti vzpěry a část hmotnosti kloubu, lze tento parametr odhadnout na základě hmot-
ností zmíněných částí stroje. Při určení hmotnosti vzpěry stanovíme imaginární hra-
nici, která leží rovnoměrně mezi vstupním bodem a bodem P . Tudíž hmotnost části
vzpěry mezi touto hranicí a volným koncem vzpěry (koncem nad Kardanovým klou-
bem) je připočítána k hmotnosti vstupního bodu. Pro určení hmotnosti části Karda-
nova kloubu, která bude připočtena k hmotnosti vstupního bodu, je nutné znát tvar
kmitu kloubu při zkoumané frekvenci.

5.6 Postup p ři získání hysterezní k řivky

Jak již bylo několikrát řečeno, je pro získání hysterézní křivky nezbytná znalost síly
a touto silou způsobené deformace. To platí i pro měření kloubu touto metodou. Za
tímto účelem musí být stroj buzen definovanou frekvencí. Dále je nezbytné, aby byla
budicí frekvence a velikost buzení nastavitelná. To je nezbytné kvůli zjištění závislosti
tlumení na budicí frekvenci a amplitudě, popř. k určení závislosti statické tuhosti na
amplitudě buzení. Tyto závislosti jsou potom nezbytné pro výběr správného modelu
kloubu. Buzení je i při měření více kloubů prováděno vždy jen na jednom místě a sice
na místě nástroje. Samotné měření se provádí pomocí tří senzorů zrychlení. Časovou
integrací měřených signálů získáme i rychlosti a posunutí v těchto třech měřených
bodech. Ze znalosti parametrů mvs, bv a kv vypočteme pomocí rovnice (5.27) sílu Fk,
která během měření působí na kloub. Pomocí následujícího vztahu určíme deformaci
v kloubu, která je touto silou vyvolána

uk = uvy − uvs (5.29)
Na základě těchto dvou veličin (Fk a uk) je sestavena hysterezní křivka, za pomoci

které je dále identifikován model pro popis dynamického chování kloubu.

5.7 Modely pro popis dynamického chování kloubů

Aby mohly být vypočteny tlumicí a tuhostní vlastnosti přiřazené liniím v obr. 5.1, musí
být známa struktura modelu, jehož parametry mají být novou měřicí metodou identifi-
kovány, a který je využit pro popis chování měřené součásti, v tomto případě kloubu.
Jak bude dále ukázáno (viz kap. 7), nelze využít pro popis vlastností zkoumaného
kloubu modely s rychlostně proporcionálními konstantami tlumení. Toto je především
dáno závislostí tlumení kloubů na amplitudě kmitání a budicí frekvenci. Rychlostně
proporcionální konstanty tlumení mají za následek tlumení, které je lineárně závislé
na frekvenci. Použití těchto modelů má za následek to, že soustavou pohybových32
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Obrázek 5.13: Model tlumení kardanového kloubu
rovnic je lineární soustava diferenciálních rovnic druhého řádu. Při využití Masingova
modelu vznikají nelineární diferenciální rovnice druhého řádu. Tyto rovnice jsou ná-
ročnější na řešení, existuje-li vůbec nějaké řešení. Model, jehož parametry by na
základě nové měřící metody mohly být určeny, je znázorněn na obr. 5.13.

5.8 Shrnutí

Postup při měření novou měřicí metodou lze shrnout následovně:

1. Provedení modální analýzy stroje, popř. jeho části, z nichž se identifikují vlastní
frekvence a tvary kmitu, které budou dále pozorovány.

2. Vytvoření sítě měřicích bodů tak, aby tyto body jednoznačně vyobrazovaly zkou-
mané tvary kmitů a zároveň aby byly jednoznačně definovány vstupní a výstupní
body.

3. Určení hmotností ve vstupních bodech

4. Měření hysterezní křivky kloubu při různých frekvencích a amplitudách

33
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6 Zpracování signálu

6.1 Měření kmitání

V průběhu let byly vyvinuty různé senzory a postupy, jak měřit kmitání mechanických
soustav. V oblasti obráběcích strojů patří mezi nejpoužívanější senzory při měření
kmitání:

• Senzory pro m ěření reakce struktury na buzení� piezoelektrické senzory zrychlení - součástí tohoto senzoru je tzv. seis-
mická hmota o definované hmotnosti, která při kmitavém pohybu působí
setrvačnou silou na piezoelektrický element, jenž je touto silou deformo-
ván. Reakcí piezoelektrického materiálu na vyvolanou deformaci je induko-
vaný náboj. Tento náboj je pak v měničích, které mohou být i integrovanou
součástí senzorů, přeměněn na napětí, které je dále vyhodnocováno. Ča-
sovou integrací získaného signálu lze měřit rychlost, popř. posunutí. Exis-
tují i varianty, kdy jeden senzor snímá zrychlení ve všech třech směrech
najednou.� senzory posunutí - zde mohou být využívány senzory, které pracují na in-
duktivním principu, se změnou vzdálenosti se mění velikost indukovaného
napětí, nebo na kapacitativním principu, kde se změnou vzdálenosti mění
náboj.

• Senzory pro m ěření buzení� piezoelektrický senzor síly - tento senzor pracuje na stejném principu jako
senzor zrychlení s tím rozdílem, že zde není žádná seismická hmota, ale
měřená síla působí přímo na piezoelektrický element. Senzory síly se vy-
rábí pro měření jen jedním směrem. Existují tzv. měřicí platformy, které
jsou schopny měřit zatížení ve všech šesti stupních volnosti. Tyto platformy
ovšem sestávají z jednotlivých senzorů síly. Nevýhodou tohoto senzoru je,
že z důvodu postupné ztráty náboje na senzoru je prakticky nemožné s
nimi měřit statické síly.� senzor síly využívající tenzometry - tenzometry pracují na principu změny
odporu se změnou délky. S tenzometry lze teoreticky měřit jen deformace.
Princip těchto senzorů spočívá v umístění tenzometrů na takové ploše, u
které lze z měřené deformace v tenzometrech dopočítat odpovídající zatí-
žení. Těmito senzory lze měřit i statické síly. 34
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Obrázek 6.1: Základní shéma pro zpraování signálu kmitání

V této práci byly pro měření buzení a reakce struktury na toto buzení využívány vý-
hradně piezoelektrické senzory. Při měření kmitání nachází uplatnění teorie o zpraco-
vání signálů. V této části práce se zaměřím jen na ty nejpodstatnější části této teorie,
které mají největší vliv na výsledek měření.

Schéma na obrázku 6.1 znázorňuje měřicí řetězec, jenž je nezbytný k získání sig-
nálu, který může být dále vyhodnocován. Z tohoto obrázku je zřejmé, kolik kroků musí
být nejprve podniknuto než se získá potřebný signál. Každý z těchto kroků má vliv na
přesnost, popř. kvalitu získaného signálu. Všechny tyto kroky jsou sice součástí mě-
řicího zařízení, uživatel má ovšem možnost toto nastavení měnit, čímž ovlivňuje v
značné míře i přesnost měření. Z tohoto důvodu budou v krátkosti představena nej-
základnější pravidla pro nastavení tohoto měřicího řetězce.

Antialiasing filtr a A/D m ěni č

Tyto dvě části spolu úzce souvisí a proto budou představeny v jednom odstavci.
Analog-digitální měnič je charakterizován tzv. samplovací frekvencí, což je hodnota,
která udává, kolik hodnot převáděného analogového signálu za vteřinu je uloženo.
Pro minimální hodnotu samplovací frekvence platí tzv. Shannonovo pravidlo, které
říká, že samplovací frekvence musí být minimálně dvakrát větší než nejvyšší zkou-
maná frekvence. Matematicky vyjádřeno jako

fsamp ≥ 2fmax (6.1)
kde fsamp je samplovací frekvence a fmax je nejvyšší zkoumaná frekvence. To je
dáno především skutečností, že k jednoznačnému identifikování harmonického kmitu
jsou nezbytné minimálně dva měřené body. K rekonstrukci těchto kmitů je využíváno
sinusové interpolace. Je-li hodnota zkoumané frekvence vyšší než fsamp/2, budou
kmity při této frekvenci chybně rekonstruovány, což v praxi znamená, že budou těmto
frekvencím přiřazeny harmonické kmity nižších frekvencí. V extrémním případě, je-li
frekvence kmitání rovna samplovací frekvenci, se tento signál jeví jako konstantní.
Tento jev se nazývá aliasing efekt. Aby se tomuto jevu zabránilo, řadí se před analog-
digitální měnič tzv. antialiasing filtr. Tento filtr není nic jiného než dolní propust’, jejichž
parametry jsou nastaveny tak, aby maximální měřená frekvence nepřesáhla hodnotu
fsamp/2.

Další částí při převádění z analogového na digitální signál je tzv. kvantizace, tj.
převádění libovolných analogových hodnot na dané digitální hodnoty. To je dáno tím,
že procesory pracují se systémem o základně 2. Podle počtu bitů se pak řídí velikost35
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intervalů při kvantizaci. Před kvantizací je obor, v němž se nacházejí všechny možné
hodnoty analogového signálu, normován tak, že jeho velikost je [−1, 1]. Tento obor je
pak rozdělen na kvantizační intervaly, jejichž velikost je

q = 2−(b−1) (6.2)
kde b je počet bitů. Digitalizovaný signál může potom nabývat jen hodnoty na hra-
nicích těchto intervalů. Z tohoto důvodu je možné brát velikost těchto intervalů jako
horní hranici nepřesnosti analog-digitálního měniče. Použitá technika pro měření kmi-
tání v této práci disponuje hodnotou b = 24. Za využití rovnice (6.2) lze vypočítat
velikost intervalu jako q = 1, 192 · 10−7. To znamená, že digitalizované hodnoty jsou
zatíženy maximální chybou o velikosti 1, 192 · 10−7, která je normovaná k velikosti
měřeného oboru.

Časové okno

Časové okno samo o sobě nemá pro časové signály žádný význam. Významné se
stává jen tehdy, je-li časový signál transformován do frekvenčního spektra, kde je dále
vyhodnocen. V této práci je pro sestavení hysterezních křivek důležitý časový signál,
ale jak bude později ukázáno, je výhodné tento časový signál převést do frekvenčního
spektra, kde bude filtrován a zase zpět transformován na časový signál. Z tohoto dů-
vodu je zde věnována krátká kapitola k časovému oknu. Základní problém Fourierovy
transformace tkví v tom, že pro obecný signál by se měla vytvořit suma z nekonečně
dlouhého časového signálu. To je v praxi neproveditelné, proto se zavádí tzv. časové
okno. Toto okno má za úkol vytvořit konečný signál, který je měřitelný. Provedeme-li
tuto operaci, vytvoří se časový výřez signálu, který je pak transformován pro konečný
počet měřených hodnot. To ovšem znamená, že tento signál je chápán při Fourie-
rově transformaci jako periodický, kde perioda je rovna délce oříznutého časového
signálu. Důvod tkví v tom, že periodické signály jsou při Fourierově transformaci vy-
jádřeny součetem konečného početu harmonických signálů, kdy nejvyšší hodnota
periody harmonického signálu je rovna právě délce daného signálu. Časové okno lze
obecně definovat jako

xw(n) = x(n)w(n) (6.3)
kde xw(n) je n-tá hodnota signálu po zpracování časovým oknem, w(n) je n-tá hod-
nota časového okna a x(n) je n-tá hodnota originálního signálu. Hodnota časového
okna leží vždy v intervalu [0, 1]. Podle toho, jakých hodnot w(n) nabývá, se rozlišují
různé druhy časových oken. Nejvýznamější časová okna při měření kmitání jsou uve-
dena např. v [127]. Tyto různé druhy oken mají za úkol potlačit vedlejší efekty, tzv.
leakage efekty, vzniklé při ořezání signálů. Pro sestavení hysterezních křivek je struk-
tura nabuzena vždy harmonickým signálem s předem definovanou periodou, neboli
frekvencí. Díky kauzalitě zkoumaných systémů, která je nejzákladnějším předpokla-
dem pro jejich dynamické zkoumání, a stacionárnímu chování, lze předpokládat, že
odezva systému je přinejmenším periodická (avšak nemusí být již harmonická), při-
čemž perioda měřené odezvy je rovna budicí periodě. Jak je známo např. z [127] a36
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Obrázek 6.2: a) P°íklad £asovéh pr·b¥hu m¥°eného signálu zát¥ºné síly, b) Signál zryh-lení m¥°ený jako reake kloubu ve zku²ebním za°ízení na zát¥ºnou sílu
[111], je nejvhodnějším časovým oknem pro periodické signály tzv. obdélníkové okno,
které, je-li použito správně, je nejpřesnějším časovým oknem. Toto okno je zárověň i
nejjednodušší časové okno vůbec a múže být definováno jako

w(n) =

{

1 pro 0 ≤ n ≤ N − 1

0 jinde
(6.4)

kde N je počet měřených hodnot odpovídající délce okna. Základním pravidlem při
použití tohoto okna je to, že jeho délka musí být celým násobkem periody zkouma-
ného signálu. Tímto opatřením se zamezí vzniku leakage efektů.

6.2 Metody zpracování signálu pro sestavení
hysterezní k řivky

V této kapitole rozšíříme schéma z obr. 6.1 o další kroky. Prvním krokem je provedení
filtrace časového signálu. Na následujícím příkladu bude ukázána nezbytnost tohoto
kroku. Příklad signálu buzení harmonickou silou je na obr. 6.2(a), na obr. 6.2(b) je
znázorněn měřený signál odezvy na kloubu ve zkušebním zařízení viz kap. 7.1. Sig-
nál odezvy vznikl v přímé souvislosti se signálem buzení (jedná se o kauzální systém)
a byl měřen piezoelektrickým senzorem zrychlení. Budicí signál do elektromagnetic-
kého budiče byl zadán jako čistě harmonický s frekvencí 39Hz. Je zřejmé, že budicí
signál a obzvlášt’ signál odezvy kloubu obsahují ještě další harmonické kmity. Tato
skutečnost je zřejmá z obr. 6.3, kde byl daný signál převeden z časového do frek-
venčního prostoru pomocí Fourierovy transformace.

Aby mohly být hysterezní křivky vyhodnoceny, jsou pro jejich sestavení nezbytné
dva signály o společné frekvenci. Jak již bylo výše několikrát zmíněno, jedná se z
důvodu kauzálního chování struktury o složku zadanou pro buzení zkoumané struk-
tury (v tomto případě tedy s frekvencí 39Hz). K dosažení této podmínky je zřejmé,
že musejí být oba signály filtrovány. Z tohoto pozorování je dále zřejmé, že největší37
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Obrázek 6.3: a) Znázorn¥ní signálu budií síly ve frekven£ní oblasti, b) Signál zryhleníve frekven£ní oblasti
zkreslení signálů je způsobeno samotnou strukturou, jejichž vliv je zřetelný na obr.
6.3(b) ve formě vyšších harmonických kmitů. Tato skutečnost je dáno především
vlastními kmity struktury.

V jiných oblastech dynamického zkoumání výrobních strojů, jako např. u experi-
mentální modální analýzy, jsou jedinými používanými filtry antialiasing filtry (viz obr.
6.1). Zde jsou signály zpracovávány pomocí veličin pro popis stochastických signálů.
Za tímto účelem se využívají korelační analýzy, na jejichž základě je eliminován vliv
rušení signálů [128]. Samotné rušení signálů múže mít mnoho zdrojů. Mezi ty nejvý-
znamější patří okolí měřené mechanické struktury, dále vliv vedení signálů (vodiče a
jejich různé přechody, redukce apod.), způsob připevnění senzorů, způsob upevnění
budiče apod. Využití korelačních analýz k omezení vlivu rušení na měření je opodo-
statněné tam, kde se vyhodnocuje poměr dvou frekvenčně širokopásmových signálů.
To je právě případ experimentální modální analýzy, kde měřenou veličinou je vlastně
dynamická poddajnost ve urřitém frekvenčním pásmu. Tato skutečnost ovšem neplatí
při měření hysterezních křivek. Zde jsou důležité všechny charakteristiky signálu jako
je amplituda, frekvence a fázové posunutí. To má za následek, že korelační funkce
sami o sobě nemůžou být pro zpracování signálu při měření hysterezních křivek vyu-
žity.

6.2.1 Využití digitálních filtrů

Filtr představuje časově invariantní lineární systém, jehož přenosová funkce v ideál-
ním případě je v žádaných frekvenčních oblastech rovna jedné a při ostatních frek-
vencích je rovna nule. Tento princip byl využit i při filtraci za využití Fourierovy trans-
formace. Každý lineární časový invariantní systém lze popsat jednou lineární dife-
renciální rovnicí či jejich soustavou. Tyto diferenciální rovnice se dají velmi snadno
vyřešit pomocí „z-transformace“. Za využití této transformace lze psát přenosovou
funkci popsanou diferenciálními rovnicemi jako

H(z) =

∑M

l=0 blz
−l

∑N

k=0 akz−k
=

b0

a0

∏M

l=1 (1 − z0lz
−1)

∏N

k=1 (1 − z∞kz−1)
(6.5)38
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kde bl a ak jsou koeficienty diferenciálních rovnic, z operátor z-transformace a z0l,
popř. z∞l, jsou nulová místa, popř. póly.

V rozdílných tvarech přenosových funkcí spočívá pak rozdělení filtrů na:

• FIR1 Filtry

• IIR2 Filtry

FIR Filtry

Přenosová funkce těchto filtrů je ve tvaru

H(z) =
b0

∏N

l=1 (1 − z0l)

zN
(6.6)

kde N značí řád FIR filtru. Tyto filtry patří mezi tzv. nerekursivní filtry, tj. filtry, které
nevyužívají zpětnou vazbu. Z této skutečnosti vyplývá jedna z jejich výhod a sice ta,
že jsou vždy stabilní. Další výhody těchto druhů filtrů jsou tyto [129]:

• mohou být fázově lineární

• zákmity jsou konečného trvání

• jsou relativně necitlivé vůči efektům souvisejícím s délkou slova

Naproti tomu je jejich velkou nevýhodou fakt, že k realizaci vysokého tlumení a str-
mých přechodů jsou potřeba filtry vysokého řádu.

IIR Filtry

IIR Filtry využívají oproti FIR filtrům rekursi, tedy zpětnou vazbu. Tato skutečnost je
zřejmá i z tvaru přenosové funkce, která principielně odpovídá rovnici (6.5). Z této rov-
nice je zřejmé, že hodnoty přenosové funkce v bezprostřední blízkosti nebo v místě
pólů nabývají velmi vysokých, popř. nekonečně velkých hodnot.

Mezi výhody těchto druhů filtrů patří fakt, že menším řádem těchto filtrů mohou být
dosaženy lepší výsledky než u FIR filtrů. Dále sem patří také skutečnost, že pro tyto
druhy filtrů existují již mnoho let ověřená řešení (např. Butterworth, Chebyshevovy
filtry nebo Eliptický filter) [129].

Mezi nevýhody lze počítat to, že tyto filtry mohou být nestabilní a že jsou více citlivé
na efekty spojené s délkou slova. Dále sem lze zařadit i skutečnost, že tyto filtry
nejsou fázově lineární [129].

1Z angl. Finite-Impulse-Response2Z angl. In�nite-Impulse-Response 39
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Obrázek 6.4: a) P°enosová funke FIR �ltru vypo£teného Equiripple metodou, b) p°e-nosová funke FIR �ltru s Kaiserovým oknem
Výběr vhodného druhu filtru

Při výběru vhodného filtru budou filtrovány signály z obr. 6.2. Bude využito FIR, IIR i
FFT filtrů. Ve všech případech je hledán vždy bandpassový filtr s průchozími frekven-
cemi 38Hz a 40Hz.

Pro tyto parametry byl nejdříve navrhnut filtr typu FIR Equiripple metodou. Výsled-
kem je filtr řádu 11611. Jeho přenosová funkce je znázorněna na obrázku 6.4(a). Z
tohoto obrázku je zřejmé, že tento filtr není vhodný pro využití k filtrování signálů,
které budou využity při sestavení hysterezní křivky. Jeho přenosová funkce nabývá
hodnot větších než nula, což znamená, že signály na těchto místech jsou zesíleny
místo toho, aby byly potlačeny.
V případě jiného FIR filtru, který byl kombinován s Kaiserovým časovým oknem, je
výsledek mnohem přijatelnější. Přenosová funkce tohoto filtru je znázorněna na obr.
6.4(b). Za pomoci tohoto filtru byly filtrovány oba signály (signál síly a signál zrych-
lení). Na obr. 6.5(a) je znázorněn časový průběh filtrovaného signálu. Z tohoto ob-
rázku je zřetelné, jak filtrovaný signál postupně narůstá. Toto chování lze pozorovat u
všech signálů, které byly filtrovány pomocí FIR a IIR filtrů. Nejdůležitějším hlediskem
pro použití těchto filtrů je vzhled získané hysterezní křivky. Tato křivka je znázorněna
na obr. 6.5(b). Tvar této hysterezní křivky připomíná elipsu, jejíž vnitřní prostor je
vyplněn blíže nespecifikovanými křivkami. Tyto křivky vznikly v důsledku pozvolného
nárustu po filtraci signálu a pro samotné vyhodnocení tlumení a tuhostí nemají žádný
význam a proto mohou být ignorovány.

Jako další možnost bylo zkoumáno použití Butterworthova filtru. Pro dané parame-
try byl využit filtr řádu čtyři. Při využití filtrů vyšších řádů bylo pozorováno na základě
časového průběhu filtrovaného signálu, že se tento filtr chová nestabilně, tj. že ča-
sový signál roste do nadměrných hodnot. Frekvenční charakteristiky pro daný filtr
jsou znázorněny na obr. 6.6(a). Na obr. 6.6(b) je znázorněna hysterezní křivka, která
byla sestavena stejným způsobem jako křivka na obr. 6.5(b) s tím rozdílem, že zde
byly oba signály filtrovány za využití Butterworthova filtru. Uvnitř této hysterezní křivky
stejně jako v předchozím případě jsou různé blíže nespecifikované křivky, které po-
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Obrázek 6.5: a) �asový pr·b¥h �ltrovaného signálu zryhlení FIR �ltrem s Kaiserovýmoknem, b) Hysterezní k°ivka tímto �ltrem �ltrovanýh signál· zryhlení asíly
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Obrázek 6.6: a) �asový pr·b¥h �ltrovaného signálu zryhlení FIR �ltrem s Kaiserovýmoknem, b) Hysterezní k°ivka tímto �ltrem �ltrovanýh signál· zryhlení asíly
cházejí z časové charakteristiky filtrovaných signálů, která je podobná jako na obr.
6.5(a).

Další zkoumaný filtr byl Chebyshevův filter druhého typu. Tento filtr byl zvolen zá-
měrně, protože jeho přenosová funkce vykazuje zákmity jen v nepropustné oblasti. V
propustné oblasti se nevyskytují žádné zákmity, čímž nedochází ke zkreslení měře-
ného signálu jako by byl případ Chebyshevova filtru prvního typu. Po několika poku-
sech se ukázalo, že Chebyshevův filtr druhého typu je nevhodný pro filtraci signálu s
požadovanými parametry, mezi které kromě výše uvedených frekvencí patřila i míra
zeslabení v neprůchozích oblastech. Tato hodnota byla nastavena na −20dB, což
znamená, že amplitudy v neprůchozích oblastech jsou maximálně desetkrát menší,
než amplitudy v průchozí oblasti. Ukázalo se, že filtry čtvrtého řádu sice nezpůsobují
nadměrné amplitudy filtrovaného signálu, ale nárůst amplitudy je v časovém pásmu
velmi pozvolný. To má za následek, že pro vyhodnocení signálu, popř. jeho zpraco-
vání zbývá jen jedna perioda, což je nedostačující, viz obr. 6.7. Jak je z tohoto obrázku
dále zřejmé, nevykazuje filtrovaný signál kvalitu předchozích signálů, což znemožňuje
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Obrázek 6.7: a) �asový pr·b¥h �ltrovaného signálu zryhlení Chebyshevovým �ltremdruhého typu, b) Hysterezní k°ivka tímto �ltrem zpraovanýh signál·zryhlení a síly
(a)

50 100 150
−200

−100

0
Transfer Function of ChebyshevI−Filter

Frequency (Hz)

M
ag

ni
tu

de
 (

dB
)

50 100 150
−2

0

2

Frequency (Hz)

P
ha

se
 (

ra
d) (b) −4 −2 0 2 4

−150

−100

−50

0

50

100

150
Hysteresis Curve for ChebyshevI−Filter

Acceleration (m/s2)

F
or

ce
 (

N
)

Obrázek 6.8: a) P°enosová funke pouºitého Chebyshevova �ltru prvního typu, b) Hys-terezní k°ivka tímto �ltrem zpraovanýh signál· zryhlení a síly
jakékoliv vyhodnocení hysterezní křivky. Pro úplnost byl dále navržen i Chebyshevův
filtr prvního typu. Zde byly parametry pro návrh tohoto filtru oproti Chebyshevovu fil-
tru druhého typu změněny tak, že hodnota −20dB byla nahrazena hodnotou 0, 5dB.
Význam této hodnoty je oproti Chebyshevově filtru druhého typu rozdílný v tom, že
v tomto případě udává toleranční pásmo hodnoty přenosové funkce v průchozí ob-
lasti. Zde byl navržen filtr čtvrtého řádu, stejně jako v předchozím případě. Výsledky
s tímto typem filtru jsou oproti očekávání mnohem přiznivější, než u Chebyshevova
filtru druhého typu (viz obr. 6.8).

Dalším filtrem v řadě, který byl zkoumán, zda je vhodný k filtraci signálů pro mě-
ření hysterezních křivek, byl eliptický IIR filtr. Tento filtr by měl vykazovat nejstrmější
přechod mezi průchozí a neprůchozí oblastí. Nevýhodou tohoto filtru jsou zákmity
přenosové funkce v průchozí i neprůchozí oblasti tak jako v případě Chebyshevova
filtru prvního a druhého typu. Při návrhu tohoto filtru byly použity kromě dvou frek-
vencí i veličiny −20dB a 0, 5dB, které mají shodný význam jako u Chebyshevových
filtrů prvního a druhého typu. Při návrhu se ukázalo, že teprve filtr čtvrtého řádu je
stabilní. Na obr. 6.9 jsou znázorněny výsledky tohoto filtru. Z uvedeného obrázku je
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Obrázek 6.9: a) �asový pr·b¥h �ltrovaného signálu zryhlení za vyuºití �ltru eliptikého�ltru, b) Hysterezní k°ivka tímto �ltrem zpraovanýh signál· zryhlení asíly
zřejmé, že eliptický filtr je naprosto nevhodný pro filtrování signálů, které budou dále
použity pro sestavení hysterezní křivky.

Filtr pomocí Fourierovy transformace

Jednou z dalších možností jak získat filtrovaný signál, je využití Fourierovy transfor-
mace. Princip tohoto způsobu filrování spočívá v transformaci časového signálu do
frekvenčního spektra. V tomto spektru budou vybrány harmonické kmity s frekvencí,
jež je pro další vyhodnocení něčím zajímavá. Výběr harmonických kmitů při zkouma-
ných frekvencích lze jednoduše matematicky popsat jako

Re(Si)F = kFiRe(Si)
Im(Si)F = kFiIm(Si)

(6.7)
kde Re(Si), popř. Im(Si) je realná, popř. imaginární část filtrovaného signálu Si při
frekvenci i. kFi je koeficient filtru pro frekvenci i, pro nějž platí

kFi =

{

1 pro i = j

0 pro i 6= j
(6.8)

přičemž j je označení pro hledanou frekvenci. Tento harmonický kmit bude zase
zpětně transformován. Při zpětné transformaci budou všechny harmonické kmity s
nezajímavými frekvencemi ignorovány. Tím se získá opět časový signál, jenž obsa-
huje jen ty frekvence, které jsou pro další vyhodnocení podstatné.

Tento způsob filtrace má největší výhodu v jednoduchosti a efektivitě. Lze zde do-
sáhnout naprosto ideálních přechodů mezi propustnou a nepropustnou oblastí. Další
výhodou je to, že tyto filtry jsou vždy stabilní. Nevýhoda tohoto systému je v nutnosti
provedení Fourierovy dopředné a zpětné transformace. Protože Fourierova transfor-
mace není v tomto případě prováděna během měření, ale až po měření, nepatří čas
potřebný k provedení všech transformací k nejdůležitějším hlediskům. Další nevýhoda43
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této filtrace tkví v její náchylnosti k chybám ve filtrovaném signálu. To spočívá přede-
vším v diskretizaci frekvenčního spektra. Může se stát, že v diskrétním frekvenčním
spektru neexistuje exaktní hodnota pro danou frekvenci, jež má být vyhodnocena. Z
tohoto důvodu je dále použit harmonický kmit při nejbližší hodnotě frekvence. Rozdíly
v harmonických kmitech navzájem sousedících frekvencí mohou dosahovat pro daný
účel kritických rozdílů. Z tohoto důvodu musí být rozlišení na frekvenční ose nastavi-
telné tak, aby pro hledanou frekvenci exaktně existovala frekvence na frekvenční ose.
Rozlišení na frekvenční ose lze určit jako

∆F =
fsamp

L
(6.9)

kde fsamp je samplovací frekvence a L je počet měřených veličin jednoho záznamu
signálu. Z rovnice (6.9) vyplývá, že pro dostatečně malé ∆F by měla být volena malá
samplovací frekvence a současně co nejdelší doba záznamu. Při volbě samplovací
frekvence musí být zohledněno více vlivů. Jedním z nejzákladnějších je tzv. Sha-
nonnovo pravidlo, viz výše. Dále sem patří skutečnost, že čím vyšší je samplovací
frekvence, tím vyšší je přesnost měření v časové oblasti. Z toho vyplývá, že rozumná
možnost jak zajistit dostatečně přesný frekvenční krok je úprava počtu měřených ve-
ličin L.

Na malém příkladě bude uvedeno jaký vliv má veličina L na přesnost vyhodnoce-
ného signálu. Za tímto účelem bude popsanou metodikou zpracován signál zrychlení,
který byl využit i při demonstraci funkčnosti filtrů FIR a IIR. Tento signál byl snímán
samplovací frekvencí fsamp = 65536Hz. Za dobu nepatrně delší než jedna sekunda
bylo uloženo 67584 hodnot, tedy L = 67584. Byla provedena forierova transformace
a za využití rovnice (6.7) a (6.8) byl pro hledanou frekvenci 39Hz filtrován signál o
amplitudě 3, 3002m/s2. Při této kombinaci parametrů bylo rozlišení frekvenční osy
∆F = 0, 9697Hz, což mělo za následek, že byl pro filtraci vybrán harmonický kmit
při frekvenci 38, 7879Hz.
Využijeme-li nyní vztah (6.9) k tomu, abychom upravili rozlišení na frekvenční ose tak,
aby bylo možné najít harmonický kmit s frekvencí, jež přesně odpovídá hledané frek-
venci, nastavíme ∆F = 1Hz. Na základě tohoto vztahu byla vypočtena nová délka
měřeného signálu Ln = 65536. S takto upraveným signálem byla provedena filtrace.
Výsledkem je filtrovaný signál s frekvencí fn = 39Hz a amplitudou 3.5699m/s2. Malé
shrnutí výsledků tohoto příkladu s vyjádřenými chybami najdeme v tabulce 6.1.Po£.m¥°.hod. ∆ F (Hz) f (Hz) Amplituda (m/s2)

L = 67584 0, 9697 38, 7879 3, 3002
L = 65536 1 39 3, 5699Rel. hyba (%) 0, 5 7, 6Tabulka 6.1: Chyby p°i vyuºití �ltru ve frekven£ním spektru

Z této tabulky je zřejmé, že chyba v amplitudě není až příliš velká. Zarážející ovšem
je, že chyba v amplitudě je mnohonásobně větší, než chyba ve frekvenci. Na tomto44
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Obrázek 6.10: a) �asový pr·b¥h �ltrovaného signálu zryhlení za vyuºití �ltru pomoíFourierovy transformae, b) Hysterezní k°ivka tímto �ltrem zpraovanýhsignál· zryhlení a síly
příkladu bylo ukázáno, jak velmi důležité je dbát na rozdělení frekvenční osy tak, aby
bylo co s největší přesností možno nalézt harmonický kmit pro hledanou frekvenci.
Z tohoto důvodu by měla být délka měřeného časového signálu vždy upravena po-
třebám pro filtraci ve frekvenčním spektru. Uvedené závěry pro amlitudu kmitání jsou
platné také pro fázová posunutí.

V praxi může také nastat ten případ, kdy hledáme takovou frekvenci, pro kterou ne-
máme dostatek měřených hodnot. V takovém případě lze využít tzv. „zero-padding“.
Tento postup spočívá v tom, že za měřený signál budou naskládány nuly tak, aby
bylo možno dosáhnout odpovídajícího rozlišení frekvenční osy. Přidané nuly nemění
informační obsah měřeného signálu, takže nedochází ke zkresleným výsledků. Nuly
zde mají jen ten význam, že se pozmění rozlišení na frekvenční ose.

Vrátíme-li se k původnímu úkolu, tedy k filtraci signálu zrychlení a síly za účelem
sestavení hysterezní křivky, a při tom využijeme skutečností uvedených v předchozím
příkladu, získáme výsledky znázorněné na obr. 6.10. Z tohoto obrázku je zřejmé,
že časový průběh filtrovaného signálu je stacionární, tj. není zde žádná náběhová
fáze, jak bylo možno pozorovat u předchozích druhů filtrů. Dále je zřejmý malý rozptyl
hysterezní křivky. V ideálním případě, pokud by byla samplovací frekvence nekonečně
vysoká, by splývala v jednu křivku.

Porovnání filtrů a volba vhodného filtru

V předchozích dvou podkapitolách byly představeny digitální filtry a filtr pomocí Fou-
rierovy transformace. Zde bylo zjištěno, že filtry připadající v úvahu jsou následující:

• FIR filtr s využitím Kaiserova okna

• Butterworthův filtr

• Chebyshevův filtr prvního druhu

• Filtr pomocí Fourierovy transformace (FFT-filter) 45
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Obrázek 6.11: Porovnání pomoí r·znýh �ltr· �ltrovanýh £asovýh signál· síly s m¥-°eným signálem
Prohlídneme-li si časové průběhy filtrovaných signálů, zjistíme, že u tří ze čtyř výše
uvedených filtrů existuje fáze, kde se signál chová přibližně stacionárně, a fáze pře-
chodu. Za účelem co nejobjektivnějšího posouzení bude použito k porovnání jen po-
sledních deset period měřeného signálu. K porovnání byl použit signál síly. Tento
signál byl měřen přímo mezi budičem a buzenou strukturou. Z tohoto důvodu lze v
tomto signálu nejlépe odhadnout signál skutečné budící síly. V obr. 6.11 je znázor-
něno srovnání čtyř filtrovaných signálů síly s měřeným signálem. Z tohoto obrázku je
jasné, že signál zpracovaný FIR filtrem vykazuje velké fázové posunutí, téměř o 180◦.

Za účelem co možná nejvíce objektivního porovnání výsledků byla dále zavedena
veličina J . Tato veličina vyjadřije rozdíl mezi měřeným signálem a filtrovaným signá-
lem. Čím menší je její hodnota, tím lepší je filtrovaný signál. Matematicky je vyjádřena
jako

N
∑

n=1

(FF (n) − FM(n))2 (6.10)
kde N je počet měřených, popř. spočtených hodnot, FF je filtrovaný signál síly a FM

je měřený signál síly. Provedeme-li výpočet dle rovnice (6.10) pro všechny filtrované
signály, dostaneme výsledky, které jsou uvedeny v tabulce 6.2.FIR-Filtr Butterworth ChebyshevI FFTJ 3, 82 · 108 2, 75 · 106 2, 98 · 106 2, 65 · 106Tabulka 6.2: Odhylka mezi m¥°eným signálem a �ltrovanými signály

Z této tabulky je zřejmé, že nejvhodnějším filtrem je filtr za využití Fourierovy trans-
formace. Jako nejhorší se zdá být FIR filtr. Obrovská odchylka J je u něj způsobena46
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Obrázek 6.12: a) Srovnání hysterezníh k°ivek �ltrovanýh signál·, b) detail obrázku
především fázovým posunutím. Vliv fázového posunutí by mohl mít kritické následky
při měření tlumení, protože jedním z projevů tlumení je právě přítomnost fázového
posunutí mezi sílou a jí vyvolanou deformací. Podívame-li se na hysterezní křivky,
které vzniknou sestavením filtrovaných signálů jak síly, tak i zrychlení, zjistíme, že
všechny hysterezní křivky ukazují stejným směrem. To znamená, že se zde nevysky-
tuje fázové posunutí u žádné z filtrovaných dvojic, viz obr. 6.12. Filtrací obou signálů
bylo odstraněno i nežádoucí fázové posunutí u signálů filtrovaných pomocí FIR filtru.
I přes tuto skutečnost je z tohoto obrázku zřejmé, že FIR filtr dává přibližně stejné
výsledky jako Butterworth filtr, což znamená, že filtr pomocí FFT je nejvhodnější pro
filtrování měřených signálů za účelem sestavení hysterezní křivky. Nezandebatelnou
skutečností je i fakt, že po filtraci signálu tímto druhem filtru nevykazuje filtrovaný
signál žádnou přechodovou oblast. K dispozici je jen stacionární signál. Nevýhodou
tohoto filtru je pak nutnost úpravy délky měřeného signálu, což ovšem teoreticky ne-
představuje velký problém ani při malém počtu měřených hodnot.

Závěr pro ur čení délky signálu

Z předchozí podkapitoly je zřejmé, že nejvhodnějším filtrem pro zpracování signálů,
který bude využit k sestavení hysterezní křivky, je filtr na bázi Fourierovy transfor-
mace. Aby byl dosažen kvalitní a přesný signál po Fourierově transformaci, musí se
dodržet dvě základní pravidla, která se týkají delky měřeného signálu:

1. musí být zohledněna perioda buzení

2. signál musí mít takovou délku, aby rozlišení na frekvenční ose dávalo budicí
frekvenci

Pro případ signálů z obr. 6.2, kde je buzená frekvence rovna f = 39Hz, čemuž
odpovídá perioda T ≈ 0, 025641s, a samplovací frekvence fsamp = 65536Hz, platí, že
ideální počet měřených hodnot je

N1 = Tfsamp ≈ 1680, 41 (6.11)47



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥f 30Hz 33Hz 36Hz 39Hz 42HzN pro m = 10 21845 19859 18204 16804 15604N pro m = 100 218453 198594 182044 168041 156048N pro m = 1000 2184533 1985939 1820444 1680410 1560381
fErr(Hz) pro m = 10 4, 6 · 10−4 6, 5 · 10−4 8, 8 · 10−4 2, 4 · 10−4 5, 1 · 10−4

fErr(Hz) pro m = 100 4, 6 · 10−5 1 · 10−5 8, 8 · 10−5 6 · 10−6 2, 3 · 10−5

fErr(Hz) pro m = 1000 4, 6 · 10−6 6, 5 · 10−6 8, 8 · 10−6 6 · 10−6 1, 3 · 10−6Tabulka 6.3: Optimální po£et m¥°enýh veli£in a p°íslu²né hyby na frekven£ní ose pror·zné frekvene a r·zné hodnoty m, p°i samplovaí frekveni fsamp = 65536Hz

Je zřejmé, že je tato hodnota měřených veličin sama o sobě nerealizovatelná. Uvážíme-
li podmínku vyjádřenou rovnicí (6.9), je cílem najít takové ∆F , aby byla dosažena
přesně budící frekvence na frekvenční ose. Zároveň musí být zohledněn fakt, že po-
čet měřených veličin N2, který byl vypočten z této druhé podmínky, musí být celým
násobkem vypočteného N1. Za tímto účelem dosadíme rovnici (6.11) do rovnice (6.9),
čímž získáme

∆FT = P (6.12)
kde P je pozitivní celé číslo. Tento případ nastane jen tehdy je-li ∆F = f · 10−m, kde
m = 1, 10, 100, . . .. To celé lze vyjádřit také jako

N = mN1 (6.13)
Nyní musí být vybráno takové m, při kterém je zaokrouhlovací chyba pro N nejmenší.
Ve zkoumaném případě je hodnota m = 100 a tudíž N = 168041. Při takto vybrané
hodnotě počtu měřených bodů N bude dosažena nejbližší hodnota k budicí frek-
venci na frekvenční ose 39, 0000059, což značí chybu cca 0, 000015%. Z tabulky 6.1
je zřejmé, že tato hodnota frekvence způsobí zanedbatelnou chybu při filtrované am-
plitudě.

Budeme-li zkoumat vliv hodnoty m a samplovací frekvencefsamp na velikost chyby
frekvence fErr pro různé hodnoty frekvencí, získáme tabulky 6.3, 6.4, 6.5 a 6.6.
Porovnáme-li výsledky ze všech tabulek, zjistíme jednoduché skutečnosti. S rostoucí
samplovací frekvencí klesá chyba na frekvenční ose fErr a to v uvedených přípa-
dech až o dva řády. Dále je zřejmé, že rostoucí hodnota m také snižuje chybu na
frekvenční ose a pro nižší hodnoty budicí frekvence byla dosažena menší chyba. Na
tomto místě se musí poznamenat, že při maximální hodnotě m a zároveň při malých
budicích frekvencích značně narůstá počet měřených veličin, což zvyšuje nároky na
pamět’ počítače a dobu zpracování měřených výsledků. Při bedlivém pozorování lze
zjistit, že pro nižší hodnoty budicích frekvencí může být využito hodnoty m = 100, při
které je počet měřených veličin N a zároveň hodnota chyby na frekvenční ose fErr

na přijatelné úrovni. Při vyšších frekvencí se využije hodnoty m = 1000, která dává
uspokojivé hodnoty chyby na frekvenční ose při přijatelném počtu měřených veličin.

48
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f 30Hz 33Hz 36Hz 39Hz 42HzN pro m = 10 1365 1241 1138 1050 975N pro m = 100 13653 12412 11378 10503 9752N pro m = 1000 136533 124121 113778 105026 97524

fErr(Hz) pro m = 10 7, 3 · 10−3 5, 6 · 10−3 7 · 10−3 9, 5 · 10−3 1 · 10−2

fErr(Hz) pro m = 100 7, 3 · 10−4 3, 2 · 10−4 7 · 10−4 1, 6 · 10−3 1, 6 · 10−3

fErr(Hz) pro m = 1000 7, 3 · 10−5 5, 6 · 10−5 7 · 10−5 1, 3 · 10−4 8, 2 · 10−5Tabulka 6.4: Optimální po£et m¥°enýh veli£in a p°íslu²né hyby na frekven£ní ose pror·zné frekvene a r·zné hodnoty m, p°i samplovaí frekveni fsamp = 4096Hz

f 388Hz 391Hz 394Hz 397Hz 400HzN pro m = 10 1689 1676 1663 1651 1638N pro m = 100 16891 16761 16634 16508 16384N pro m = 1000 168907 167611 166335 165078 163840
fErr(Hz) pro m = 10 1, 7 · 10−2 2, 3 · 10−2 8, 3 · 10−2 5, 3 · 10−2 9, 8 · 10−2

fErr(Hz) pro m = 100 6, 4 · 10−3 2, 9 · 10−3 1, 2 · 10−2 4, 6 · 10−3 0
fErr(Hz) pro m = 1000 5 · 10−4 5, 9 · 10−4 6 · 10−5 2, 1 · 10−4 0Tabulka 6.5: Optimální po£et m¥°enýh veli£in a p°íslu²né hyby na frekven£ní ose pror·zné frekvene a r·zné hodnoty m, p°i samplovaí frekveni fsamp = 65536Hz

f 388Hz 391Hz 394Hz 397Hz 400HzN pro m = 10 106 105 104 103 102N pro m = 100 1056 1048 1040 1032 1024N pro m = 1000 10557 10476 10396 10317 10240
fErr(Hz) pro m = 10 1, 6 0, 9 0, 2 0, 7 1, 6
fErr(Hz) pro m = 100 0, 1 0, 2 0, 2 0, 1 0
fErr(Hz) pro m = 1000 1, 1 · 10−2 1, 1 · 10−2 2, 3 · 10−3 1, 5 · 10−2 0Tabulka 6.6: Optimální po£et m¥°enýh veli£in a p°íslu²né hyby na frekven£ní ose pror·zné frekvene a r·zné hodnoty m, p°i samplovaí frekveni fsamp = 4096Hz
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Obrázek 6.13: M¥°ené k°ivky zatíºení a odleh£ení v tlaku a tahu pro Kardan·v kloub(viz obr. 4.2)
6.2.2 Frekven ční spektrum nelineárního signálu a filtrace za

využití Fourierovy transformace

Jak již bylo řečeno, patří Fourierova transformace k lineárním transformacím, což má
za následek, že transformovaný signál se jeví jako lineární. Při pozorování kloubu
nelze díky velkému množství kontaktních míst očekávat lineární chování. Z teorie
zpracování signálů je známo, že nelinearity způsobují vyšší harmonické kmity. To má
za následek, že složí-li se dané množství signálů o určité amplitudě a frekvenci, lze
získat opět nelineární signál. V této kapitole bude zkoumán vliv Fourierovy transfor-
mace na signály obsahující různé druhy fyzikálních a kinematických nelinearit.

Vliv nelineární pružiny

v předchozích podkapitolách bylo zkoumáno chování fyzikálních nelinearit při Fourie-
rově transformaci. Nyní se zaměříme na zkoumání chování kinematických nelinearit
při této transformaci. Obecně existuje tolik kinematických nelinearit, kolik existuje neli-
neárních funkcí. V technické praxi jsou známy tzv. progresivní a degresivní charakte-
ristiky, přičemž progresivní charakteristika je při zkoumání tuhostí součástí, popř. ce-
lých výrobních strojů většího významu. To je dáno především chováním kontaktních
ploch, které vykazují progresivní průběhy deformací v závislosti na síle. Samotná cha-
rakteristika může být vyjádřena polynomem x-tého řádu. Strojní součásti pro výrobní
stroje, které leží v silovém toku stroje a tím pádem přímo ovlivňují jeho vlastnosti,
jako např. stojan, vřeteno anebo u PKM klouby, vykazují podobné charakteristiky jak
v tahu, tak i v tlaku (viz obr. 6.13), což znamená, že polynomiální funkce, která popi-
suje takovéto chování by měla být lichá. Z tohoto obrázku je dále zřejmé, že se kloub
chová lehce progresivně.

Pro zkoumání chování kinematických nelinearit při Fourierově transformaci, budou
proto zkoumány progresivní a degresivní liché polynomiální funkce. Tabulka 6.7 dává
přehled zkoumaných funkcí
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x + a1xTabulka 6.7: Polynomiální funke pro popis tuhosti zkoumaného prvku
Příklad výpočtu síly pro nelineární pružinu, jejíž charakteristika závislosti síly na

posunutí je vyjádřena polynomem třetího stupňe, je na obr. 6.14(b). Zde je pro srov-
nání uveden jak průběh pro progresivní, tak i degresivní charakteristiku. Čistě lineární
charakteristika pružiny znamená při daném harmonickém buzení čistě harmonický
průběh síly. V obr. 6.14(a) je dále znázorněn odpovídající průběh závislostí obou
charakteristik (degresivní a progresivní) v diagramu síla-posunutí.

Provedeme-li Fourierovu transformaci signálů vypočtených na základě progresiv-
ních charakteristik (viz tab. 6.7), ukáže se, že existuje jednoznačná souvislost mezi
stupněm polynomu a počtem znázorněných harmonických kmitů ve frekvenčním spek-
tru. Frekvence jednotlivých harmonických kmitů je pak lichým násobkem základní
frekvence, kdy součinitel frekvence je roven mocniteli v polynomu. Tuto skutečnost
lze vyjádřit jako

fn = Nf0 ⇐⇒ F (t) = xNu(t) + xN−2u(t) + . . . + xu(t) (6.14)
kde u(t) je posunutí, F (t) je spočtená síla, f0 je frekvence posunutí (základní frek-
vence) a fn jsou vyšší harmonické kmity vyvolané nelineární charakteristikou pružiny
(vedlejší frekvence), přičemž n = 1, 2, 3, . . .. Na obr. 6.15 je znázorněna reálná a ima-
ginární část frekvenčního spektra síly, která byla spočtena pro progresivní charakte-
ristiku pružiny polynomu stupně devět. Na tomto obrázku je pak zřetelná skutečnost
vyjádřena rovnicí (6.14). Velikost vedlejších harmonických kmitů je pak dána velikostí
součinitelů an (viz tab. 6.8). Pro zvolené jednotkové koeficienty jsou pak jejich velikosti51
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Obrázek 6.15: Frekven£ní závislost a) reálné a b) imaginární £ásti signálu síly, spo£te-ného pro progresivní harakteristiku pruºiny polynomu devátého stupn¥Frekvene f1 f2 f3 f4pol.3.st. −0, 4284 −
0, 1427jpol.5.st. −0, 7102 −
0, 2366j

0, 1313 +
0, 0262jpol.7.st. −0, 9139 −

0, 3045j
0, 2936 +
0, 0586j

−0, 0373 −
0, 0053jpol.9.st. −1, 0703 −

0, 3565j
0, 4568 +
0, 0912j

−0, 1038 −
0, 0148j

0, 0102 +
0, 0011jTabulka 6.8: Normované velikosti harmonikýh kmit· vyvolané nelineární progresivníharakteristikou pruºiny

seřazeny v tabulce. Hodnoty uvedené v této tabulce jsou normované vzhledem k hod-
notám při základní frekvenci f0. Z důvodu normování nejsou hodnoty při této frekvenci
uvedeny, protože všechny mají velikost 1 + j. Z této tabulky je zřejmé, že jak reálné
tak i imaginární části při první vedlejší frekvenci f1 jsou opačně orientovány jako hod-
noty při základní frekvenci f0 a zároveň jsou vždy nejvyšší mezi ostatními vedlejšími
harmonickými kmity. V případě polynomu devátého stupně je dokonce jeho reálná
část vyšší než při základní frekvenci. Ostatní vedlejší kmity jsou střídavě stejně ori-
entované nebo opačně orientované než hodnoty při základní frekvenci, přičemž jejich
velikost s rostoucí frekvencí klesá.

Provedeme-li analýzu reálného a imaginárního frekvenčního spektra síly spočtené
pro degresivní charakteristiku, ukáže se nám obrázek ne tak jednoznačný jako v pří-
padě progresivní charakteristiky. Výsledek takovéto analýzy pro degresivní charakte-
ristiku polynomu třetího a devátého stupně je uveden na obr. 6.16 a 6.17. Z těchto
obrázků je zřejmé, že degresivní charakteristiky vyvolávají opět vedlejší harmonické
kmity. Frekvence těchto harmonických kmitů je pak rovna lichému násobku základní
frekvence kmitání (frekvenci buzení). Počet těchto vedlejších harmonických kmitů se
ovšem s rostoucím stupněm polynomu nemění. Mění se pouze jejich hodnoty re-
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Obrázek 6.16: Frekven£ní závislost a) reálné a b) imaginární £ásti signálu síly, spo£te-ného pro degresivní harakteristiku pruºiny polynomu t°etího stupn¥
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Obrázek 6.17: Frekven£ní závislost a) reálné a b) imaginární £ásti signálu síly, spo£te-ného pro degresivní harakteristiku pruºiny polynomu devátého stupn¥
álných a imaginárních částí ve frekvenčním spektru. Obě hodnoty jsou vždy stejně
orientované jako hodnoty při základní frekvenci a s rostoucí frekvencí klesají.

Nyní bude zkoumán vliv zpětné transformace na tvar hysterezní křivky, tzv. syn-
téza. Tato zpětná transformace bude ovšem provedena z nekompletního frekvenčního
spektra. Nejprve bude provedena zpětná transformace jen z harmonického kmitu při
základní frekvenci a dále bude pozorován vliv dalších vedlejších kmitů. Počet vedlej-
ších kmitů zohledněné při zpětné Fourierově transformaci je znázorněn jako veličina
N , kdy N = 1 znamená, že byl zohledněn jen základní harmonický kmit a např. N = 4
znamená, že byl zohledněn jeden základní a tři vedlejší harmonické kmity.

Na obr. 6.18 jsou znázorněny syntetizované hysterezní křivky pro progresivní cha-
rakteristiku. Pro srovnání je zde uvedena i původní křivka. Z obou obrázků je zřetelné,
že při syntéze nelze složit původní křivku. Největší, a pro měření tlumení velký rozdíl,
tkví v tom, že všechny syntetizované křivky vykazují určitou hysterezi, která ovšem u
původní křivky neexistuje. To má za následek, že v extrémním případě pro systémy
bez tlumení by byla naměřena určitá hodnota tlumení, která ve skutečnosti neexistuje.
Polynomiální průběh této křivky lze při dostatečném množství zohledněných vyšších
harmonických kmitů s dostatečnou přesností napodobit.
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(a) (b)Obrázek 6.18: a) Syntetizované hysterezní k°ivky p°i r·zném stupni zohledn¥ní harmo-nikýh kmit·, b) detail £ásti obrázku

Obrázek 6.19: Syntetizovaná degresivní závislost polynomu dvátého stupn¥ síly na po-sunutí z r·znýh harmonikýh kmit·
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Obrázek 6.20: Reologiký model elementu s v·lí

Pro syntézu degresivních průběhů křivek z frekvenčních charakteristik je zřejmé,
že nemůže stačit čtyři nebo pět harmonických kmitů. Tato skutečnost je vidět na obr.
6.17 a 6.16. Na těchto obrázcích je vidět, že degresivní charakteristika vyvolává mno-
hem více harmonických kmitů než v předchozím případě, a proto aby syntéza byla
úspěšná, musely by být všechny, popř. většina těchto harmonických kmitů zohled-
něna. Pro úplnost je v obr. 6.19 znázorněna syntéza této závislosti síly na posunutí.
Z tohoto obrázku je zřejmé, že uvedená úvaha byla správná.

Nelinearity vlivem vůlí

K modelování těchto druhů nelinearit a jejich chování při Fourierově transformaci
bude využit reologický model z obr. 6.20. Tento model se skládá z jedné lineární
pružiny o tuhosti k a členu s vůlí o velikosti 2s, které jsou sériově řazeny.

Rovnice popisující silovou rovnováhu v tomto elementu je

F =

{

k (u − sign(u̇)s) pro |u| > s

0 pro |u| < s
(6.15)

kde je s vůle, k tuhost a u je deformace elementu dle obr. 6.20. Tato rovnice nemá
jednoznačné řešní, chceme-li vypočítat její inverzní tvar, tj. při zadané síle je vypoč-
teno posunutí. Při dané harmonické deformaci elementu s amplitudou rovnou jedné
byla pomocí rovnice (6.15) spočtena odpovídající síla. Její průběh je znázorněn na
obr. 6.21(b). Na obr. 6.21(a) je pak znázorněna odpovídající hysterezní křivka. Z je-
jího průběhu je zřejmé, že v tomto elementu nedochází k fázovému posunutí mezi
silou a deformací.

Provedeme-li Fourierovu transformaci spočteného signálu síly, dostaneme průběhy
znázorněné v obr. 6.22. V tomto obrázku je vlevo znázorněna reálná a vpravo ima-
ginární část frekvenčního spektra spočtené síly. Zde je vidět, že největší část je při
skutečné (základní) frekvenci kmitání, která byla stanovena na fz = 100Hz. Jednalo
by se o ideální harmonický kmit s touto frekvencí, byla by to jediná nenulová část
ve frekvenčním spektru. Z obr. 6.22 je zřejmé, že vůle s způsobila další harmonické
odezvy. Tyto odezvy jsou vždy lichým násobkem základní frekvence a jejich průběh
připomíná tlumené kmitání.

Pro úplnost bude uvedena ještě závislost frekvence f1 a vzdálenosti fF (viz obr.
6.22). Pro pozorování těchto závislostí jsou definovány normalizovaná vůle, normali-
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Obrázek 6.21: a) Hysterezní k°ivka reologikého modelu s v·lí, b) vypo£tený £asovýpr·b¥h síly pro harmonikou deformai

(a) (b)Obrázek 6.22: Frekven£ní spektrum spo£tené síly pro element s v·lí a) reálná £ást, b)imaginární £ást
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Obrázek 6.23: Závislost velikosti normované hodnoty a) reálné £ásti ReNorm a b) imagi-nární £ásti ImNorm vedlej²íh harmonikýh kmit· na normované hodnot¥v·le sNorm
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Obrázek 6.24: Závislost vzdálenosti fF na normované hodnot¥ v·lí sNorm

zovaná reálná část a imaginární část

sNorm =
s

û

ReNorm =
Re(u(f1))

|Re(u(f0))|
(6.16)

ImNorm =
Im(u(f1))

|Im(u(f0))|
Z obrázků 6.23(a) a 6.23(b) je zřejmé, že s rostoucí vůlí roste i velikost vedlejších

harmonických kmitů (tj. kmity s frekvencí N · f0 kde N = 3, 5, 7, . . .). Za zmínku
stojí fakt, že je naprosto možné, aby tyto kmity dosáhly vyšší amplitudy než kmitání
při základní frekvenci f0. V obr. 6.24 je znázorněna závislost fF na normované vůli
sNorm. Znázorněná křivka v tomto obrázku začíná až při hodnotě sNorm = 0, 1, kde
byla nalezena první hodnota fF ležící v pozorované frekvenční oblasti, jejíž velikost je
dána zvolenou samplovací frekvencí. Při hodnotách sNorm < 0, 1 je fF větší než tato
oblast a tudíž nemohlo být provedeno její vyhodnocení. Z obrázku je však zřejmé, že s
rostoucí vůlí hodnota fF klesá, což znamená, že dochází k častému střídání kladných
a záporných hodnot jak realného, tak i imaginarního frekvenčního spektra vypočtené
síly. Dále je z tohoto obrázku zřetelné, že hodnota fF dosáhne svého minima, popř.57
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(a) (b)Obrázek 6.25: Porovnání syntetizovanýh k°ivek s p·vodní k°ivkou pro prvek s v·lí
její pokles se ustálí při určité minimální hodnotě. V znázorněném případě je fFmin =
400Hz.

Při syntéze je opět zkoumán vliv zpětné transformace nekompletního frekvenčního
spektra na časový průběh zkoumaného signálu. Za tímto účelem byla jako v přede-
šlém případě provedena syntéza čtyř signálů, kdy první signál je složen jen z harmo-
nického kmitu při základní frekvenci a ostatní signály obsahovaly vždy N − 1 vedlej-
ších harmonických kmitů (viz obr. 6.25). V obr. 6.25 znázorněný výsledek je podobný
předchozím výsledkům syntéz pro nelineární charakteristiky pružin. Při N = 1, tedy
při základní harmonické frekvenci, je syntetizovaná křivka elipsa. S rostoucím N je
tvar hysterezních křivek čím dál více původní křivce podobný. Při N = 4 lze ovšem
pozorovat, že u syntetizované křivky v oblasti síly rovné nule dochází k zákmitu. Ote-
vření hysterezních křivek lze pozorovat ve všech zkoumaných případech. Pro větší
názornost je na obr. 6.25(b) uvedeno zvětšení, které přibližně odpovídá čárkovanému
obdélníku v obr. 6.25(a).

Nelinearity vlivem Jenkinova elementu

Jenkinův element se skládá ze sériového řazení pružiny a třecího elementu, viz obr.
6.26. Třecí element je charakterizován pomocí konstantní (na rychlosti nezávislé)
třecí síly R. Pružina je charakterizována tuhostí k, která může být konstantní (lineární
charakteristika pružiny) nebo závislá na posunutí (nelineární charakteristika pružiny).
Ve zkoumaném případě se předpokládá, že tuhost je konstantní. Výpočet síly tohoto
elementu při daném posunutí u je

F (ti) =

{

k(u(ti) − uW ) − Rsign(u̇(ti)) když |F (ti)| < R

Rsign(u̇(ti)) když |F (ti)| ≥ R
(6.17)

58



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥
Obrázek 6.26: Reologiký model Jenkinova elementu
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Obrázek 6.27: a) Hysterezní k°ivka Jenkinova modelu, b) vypo£tený £asový pr·b¥h sílypro harmonikou deformai
kde uW je hodnota posunutí při její poslední změně směru a u(ti) je hodnota posunutí
v čase ti, viz obr. 6.21. Tato rovnice nemá jednoznačné řešení, chceme-li vypočí-
tat její inverzní tvar, tj. při zadané síle je vypočteno posunutí. Při dané harmonické
deformaci elementu s amplitudou rovnou jedné byla pomocí rovnice (6.17) spočtena
odpovídající síla. Její průběh je znázorněn na obr. 6.27(b). Na obr. 6.27(a) je pak
znázorněna odpovídající hysterezní křivka.

Provedeme-li opět Fourierovu transformaci signálu síly, dostaneme průběhy zná-
zorněné v obrázcích 6.28. Z průběhu obou frekvenčních spekter lze zjistit, že Jen-
kinův element vyvolává vyšší harmonické kmity podobně jako element s vůlí. Tyto
harmonické kmity jsou také vždy lichým násobkem základní frekvence f0 (v tomto
případě je f0 = 100Hz). Na rozdíl od elementu s vůlí připomíná průběh velikosti re-
álných částí vedlejších harmonických kmitů klesající exponenciální funkci. V případě
imaginárních částí se jedná jen o velmi malé hodnoty, jež jsou max. 10× menší než
imaginární část základního harmonického kmitu. Další změnou oproti elementu s vůlí
je skutečnost, že reálné části vedlejších harmonických kmitů jsou kladné. Negativní
části jsou cca 6000× menší než reálná část základního harmonického kmitu, tudíž
jsou zanedbatelné.

Provedeme-li zkoumání velikosti maximální hodnoty vedlejší harmonické odezvy
od parametrů k a R, zjistíme, že rozhodující je poměr obou parametrů uB = R

k
. Blíží-li

se uB nule a současně R 6= 0, znamená tato skutečnost, že tento element vykazuje
maximální tlumicí práci při dané třecí síle R, tj. pohyb je realizován pouze v třecí části
Jenkinova elementu. Oproti tomu je-li uB → û, tento element odvádí nulovou tlumicí
práci a veškerý pohyb je realizován jen pružinou. Na obr. 6.29 jsou znázorněny vy-59
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Obrázek 6.28: Frekven£ní spektrum spo£tené síly pro Jenkin·v element a) reálná £ást,b) imaginární £ást
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Obrázek 6.29: Závislost maximální velikosti a) reálné a b) imaginární £ásti prvního ve-dlej²ího harmonikého kmitu
počtené průběhy velikosti reálné a imaginární části prvního vedlejšího harmonického
kmitu. Velikosti těchto částí jsou opět normovány dle vztahu (6.16). Z jejich průběhů
je zřejmé, že se mohou vyskytovat jak reálné, tak i imaginární části, jež jsou záporné,
přičemž maximální hodnoty reálné části dosahují cca 30% reálné části základního
kmitu. V případě imaginárních částí se blíží jejich maximální hodnota hodnotě zá-
kladního harmonického kmitu. Oba extrémní případy pak platí při maximální odve-
dené tlumicí práci pro danou třecí sílu. V technické praxi, obzvláště pak u výrobních
strojů, je obvyklé, že uB → û, což značí nízkou hodnotu tlumení. Z tohoto důvodu
jsou v obrázku 6.30 pro úplnost znázorněny tvary průběhů reálné a imaginární části
při uB = 0, 9. Z těchto průběhů je zřejmé, že první tři vedlejší harmonické kmity mají
ve srovnání s ostatními vysokou hodnotu, což znamená, že by při sestavování ne-
lineárních kmitů neměly být opomíjeny. Dále je zřejmé, že se vyskytují jak kladné,
tak i záporné reálné části harmonických kmitů. Také u imaginárních částí jsou jak
záporné, tak i kladné hodnoty, které jsou relativně mnohem menší, než v případě re-
álných částí. Tuto skutečnost udává i závislost na obr. 6.29(b). Dále je z obr. 6.30(b)
patrné, že přibližně pouze u prvních dvou vedlejších harmonických kmitů jsou jejich
imaginární části zřetelné.
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Obrázek 6.30: Závislost maximální velikosti a) reálné a b) imaginární £ásti prvního ve-dlej²ího harmonikého kmitu
Na obr. 6.31(a) je znázorněn výsledek syntézy pro Jenkinův element. Zde je zřejmé,

že křivka vzniklá zpětnou Fourierovou transformací základního tvaru kmitu je rovna
elipse. Pro měření tlumení je určující plocha hysterezní křivky, která odpovídá tlumicí
práci během jedné periody. Tabulka 6.9 udává přehled chyb ve spočtené práci pro
jednotlivé křivky z obrázku 6.31(a).

N = 1 2 3 4Chyba plohy v % +2,3 +2,3 +2,3 +2,3Tabulka 6.9: Vypo£tené odhylky tlumií práe za jednu periodu pro r·zné syntetizovanék°ivky
Znaménko plus znamená, že práce spočtená na základě těchto křivek je větší,

než práce spočtená z původní křivky. Je zajímavé, že se chyba ve výpočtu tlumicí
práce z různou hodnotou N nemění. V praxi to má důsledek takový, že stačí určit
tlumicí práci pro syntetizovanou hysterezní křivku ze základní frekvence. Syntetizace
z více harmonických kmitů je jen kosmetickou úpravou. Pro různé hodnoty uB se
chová chyba tlumicí práce kvalitativně shodně, tj. že pro vyšší hodnotu N je chyba
konstantní a vždy kladná. Ovšem kvantitativně je chyba na uB závislá. Tuto závislost
ukazuje obr. 6.31(b). Z tohoto obrázku je zřejmé, že při malých nelinearitách (malých
hodnotách uB) je chyba spočtené tlumicí práce za jednu periodu menší než 1%. Tato
vlastnost je podstatná pro měření tlumení součástí jejichž vlastnosti nejsou vysoce
nelineární, protože stačí teoreticky určit tlumicí práci pro hysterezní křivku určenou
při základní frekvenci.

Nelinearity vlivem paralelního řazení t řecího elementu s pružinou

Reologický model tohoto prvku je znázorněn na obr. 6.32. V tomto případě platí pro
třecí element stejná charakteristika jako v případě Jenkinova elementu, tj. třecí ele-
ment je charakterizován konstantní třecí silou R. U pružiny je její charakteristika dána61
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Obrázek 6.31: a) Syntetizované hysterezní k°ivky pro Jenkin·v element, b) Závislosthyby spo£tené tlumií práe na uB

Obrázek 6.32: Shéma reologikého modelu pro paralelní °azení t°eího elementu spruºinou
tuhostí k, jež může popisovat lineární i nelineární chování pružiny. V tomto zkou-
maném případě je opět pro zjednodušení uvažována lineární charakteristika pružiny.
Tento model je popsán pomocí rovnice síly při daném posunutí jako

F (ti) = ku(ti) + R sign(u̇(ti)) (6.18)
Tato rovnice je nelineární, ale ve srovnávní s rovnicemi (6.15) a (6.17) existuje jed-
noznačné řešení, chceme-li řešit její inverzní tvar, tedy hledáme-li hodnotu posunutí
u pro zadanou sílu F . V obr. 6.33(a) je znázorněna hysterezní křivka pro spočtenou
sílu z rovnice (6.18) pro daný průběh posunutí s amplitudou rovnou jedné. Příslušný
časový průběh síly je pak znázorněn na vedlejším obrázku 6.33(b).

Provedeme-li opět Fourierovu transformaci, získáme jak reálné, tak imaginární spek-
trum signálu spočtené síly. Z obr. 6.34 je zřejmé, že se toto spektrum skládá stejně
jako v předešlých případech z více harmonických kmitů. Frekvence těchto kmitů je
opět vždy lichým násobkem základní frekvence, tedy frekvence buzení. Ve srovnání
s předchozími případy mají průběhy obou spekter jednoduchý charakter. Z frekvenč-
ního spektra imaginárních částí (viz obr. 6.34(b)) je zřejmé, že je zde jen imaginární
část při základní frekvenci a všechny ostatní jsou rovny nule. U reálného frekvenčního62



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥

(a) −1 −0.5 0 0.5 1
−150

−100

−50

0

50

100

150
Hysteresis Curve

Displacement (m)

F
or

ce
 (

N
)

(b) 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
−150

−100

−50

0

50

100

150
Force Signal of Friction−Spring−Element

Time (s)

F
or

ce
 (

N
)

Obrázek 6.33: a) Zpo£tená hysterezní k°ivka pro paraleln¥ °azený t°eí element s pruºi-nou, b) odpovídajíí signál síly
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Obrázek 6.34: Závislost maximální velikosti a) reálné a b) imaginární £ásti prvního ve-dlej²ího harmonikého kmitu
spektra (viz obr. 6.34(a)) jsou hodnoty vedlejších harmonických kmitů střídavě kladné
a záporné. Jejich velikost ustává přibližně exponenciálně.

Pro bližší pozorování se hodí jen reálné spektrum. Zde bude pozorována velikost
prvního vedlejšího harmonického kmitu, tj. reálná část při frekvenci f1 = 3 · f0. Pro-
měnnou veličinou bude veličina FR, jež je definována jako

FR =
kû

R
(6.19)

Je-li FR = 0, znamená to, že element odvádí maximální tlumicí práci při dané třecí
síle. Jinými slovy působí proti pohybu jen síla od třecí části. Pro FR → ∞ znamená,
že význam třecí části je zanedbatelně malý a celý prvek se chová jako pružina.

Na obr. 6.35 je znázorněn průběh velikosti reálné části při frekvenci f1 v závislosti
na FR, přičemž vodorovná osa je v logaritmickém měřítku. Z uvedeného obrázku je
zřejmé, že maximální hodnota reálné části roste s hodnotou FR, přičemž maximální
hodnota je rovna nule, což, jak již bylo výše zmíněno, představuje kmitavý systém s
pružinou bez vlivu třecího elementu.

Na obr. 6.36 jsou znázorněny hysterezní křivky, které vznikly syntézou časového
signálu síly z frekvenčního spektra při uvážení jen několika málo harmonických kmitů.63
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Obrázek 6.35: Závislost reálné £ásti na pom¥ru FR

(a) (b)Obrázek 6.36: Hysterezní k°ivky získané syntézou pro r·zné hodnoty N
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Obrázek 6.37: Velikost hyby v závislosti na mí°e nelinearity FR

Z těchto obrázků je zřejmé, že pro dostatečně přesné vyobrazení hysterezní křivky
by bylo nutné použít více než čtyři vedlejší harmonické kmity. Jak již bylo v případě
Jenkinova elementu řečeno, je pro pozorování tlumení rozhodující velikost plochy hys-
terezní křivky. Tabulka 6.10 dává malý přehled zjištěných odchylek v procentech od
plochy (práce) původní hysterezní křivky.

N = 1 2 3 4Chyba plohy v % +12,2 +12,2 +12,2 +12,2Tabulka 6.10: Vypo£tené odhylky tlumií práe za jednu periodu pro r·zné syntetizo-vané k°ivky
Z této tabulky je zřejmé, že je chyba v závislosti na množství zohledněných har-

monických kmitů N konstantní. Podobné chování bylo zjištěno také u Jenkinova ele-
mentu a tudíž byl stejně jako u Jenkinova elementu pozorován vliv veličiny uB na
velikost chyby tlumicí práce, i zde bude pozorován vliv veličiny FR (viz rovnice (6.19))
na její velikost. Tato závislost je znázorněna na obr. 6.37. Z tohoto obrázku je zřejmé,
že chyba tlumicí práce menší než deset procent je dosažitelná jen při malých nelinea-
ritách, tedy při hodnotě FR < 10.

Shrnutí

V předchozích podkapitolách byly zkoumány frekvenční obrazy různých druhů jak ki-
nematických, tak i fyzikálních nelinearit. Bylo ukázáno, že všechny druhy nelinearit se
projevují ve frekvenčním spektru jako suma více harmonických kmitů. Všechny neli-
nearity mají společné to, že frekvence dominantních vedlejších harmonických kmitů
je vždy lichým násobkem základní neboli budicí frekvence. To má pro praxi a zpra-
cování signálu při měření tlumení velký význam, protože stačí teoreticky syntetizovat
nelineární kmitání z frekvenčního spektra měřeného signálu tak, že budou uváženy
jen frekvence lichého násobku budicí frekvence. S takovouto úvahou byly provedeny
syntézy, neboli složení časového signálu síly z vybraných harmonických kmitů ve
frekvenčním spektru. Při této syntéze byly použity vždy jen liché násobky základní
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frekvence, přičemž maximální počet vedlejších harmonických kmitů využitý při syn-
téze byl roven čtyřem. Již z několika málo výpočtů se daly rozeznat různé souvislosti.

Obecně lze prohlásit, že pro kinematické nelinearity, tedy nelinearity v pružině pro-
gresivní či degresivní charakteristiky a elementu s vůlí, vykazuje syntéza hrubé nedo-
statky. Aby byl dosažen dobrý signál, musel by být zpětně transformován kompletní
signál a ne jen vybrané harmonické kmity. Jedinou výjimkou je zde progresivní ne-
lineární charakteristika pružiny. Zde byl dosažen syntézou průběh této závislosti s
docela dobrou přesností (viz obr. 6.18). Zde ovšem nastává problém, ostatně také
jako u dvou zbylých zkoumaných kinematických nelinearit, že syntetizované křivky v
diagramu posunutí-síla vykazují otevření. Tato skutečnost by měla při měření hodnot
tlumení za následek jejich zkreslení.

Při zkoumání fyzikálních nelinearit, tedy Jenkinova elementu a paralelního řazení
pružiny s třecím elementem, se ukázalo, že lze pomocí syntézy časového signálu
z několika málo harmonických kmitů dosáhnout přijatelných výsledků. Zde bylo do-
konce ukázáno, že při uvážení těchto nelinearit postačuje provést syntézy jen pro
základní frekvenci. Zde by měly být ještě uváženy hodnoty veličin uB a FR, které vyja-
dřují míru nelinearity. Pro malé hodnoty nelinearit jsou i chyby v určení tlumicí práce
z plochy hysterezních křivek zanedbatelné (viz obr. 6.37 a 6.37).
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7 Měření tlumení a tuhostí kloubu ve

zkušebním za řízení

7.1 Konstrukce zkušebního za řízení

Pro zkoumání tuhostních a tlumicích vlastností kloubů bylo nejdříve konstruováno
zkušební zařízení, které tento výzkum umožňuje na samostatném kloubu. Při kon-
strukci tohoto zkušebního zařízení se vycházelo ze dvou požadavků.

První požadavek spočívá v možnosti provést na jednom zkušebním zařízení sta-
tická a dynamická měření. Druhý požadavek je zaručení definované polohy kloubu v
prostoru. Kloub, jak již bylo dříve řečeno, má dva stupně volnosti. Zaručení polohy
kloubu v prostoru znamená i vázání těchto dvou stupňů volnosti během měření.

Aby bylo možno oba požadavky splnit, bylo využito konstrukce s pružinami. Pružiny
tvoří podstavec celého kloubu. Uložením kloubu na soustavu pružin vzniká kmitající
systém, u něhož mohou být též zkoumány statické vlastnosti. Celá konstrukce zku-
šebního zařízení se skládá z kloubu, ke kterému je pomocí osmi šroubů připevněna
tzv. kloubová deska. Tato kloubová deska byla konstruována tak, aby co nejvěrohod-
něji napodobovala stojan stroje. Z tohoto důvodu je i tloušt’ka desky shodná s tloušt’-
kou plechu stojanu stroje pod kloubem. Díky šroubovému spojení mezi deskou a klou-
bem byl ve zkušebním zařízení zohledněn i vliv šroubového spojení kloub-stojan-stroj.
Na hoře na kloubu, popř. na vnitřním prstenci kloubu, se pak nachází další deska, tzv.
zátěžová deska. Tato deska je spojená s kloubem pomocí čtyř šroubů, čímž mohl být
ve zkušebním zařízení zohledněn šroubový spoj kloub-pohon. Kloubová deska leží
na osmi pružinách. Pod samotným kloubem se nachází další čtyři pružiny. Účelem
těchto čtyř pružin je vázání již zmíněných dvou stupňů volnosti kloubu. Dvě naproti
sobě symetricky pod středním prstencem umístěné pružiny vážou natočení tohoto
prstence. Další dvě pružiny umístěné pod vnitřním prstencem vážou také natočení
tohoto prstence. Protože se plochy mezi pružinou a kloubem nacházejí v rozdílných
výškách (plochy na kloubové desce jsou níže než plochy prstenců), jsou pod pruži-
nami různé podložky. Odebráním jedné z těchto podložek lze dosáhnout také toho,
že kloub může být zatěžován i jiným směrem (na tah i na tlak). Celá konstrukce zku-
šebního zařízení je znázorněna na obr. 7.1.

Zařízení k vyvinutí jak statického, tak dynamického zatížení se nacházejí nad klou-
bem. V případě dynamických měření byl využit malý elektromagnetický budič. Upev-
nění tohoto budiče se řídilo doporučeními uvedenými v [125]. Toto připevnění se
skládá z tenké tyčinky, jenž přenáší sílu budiče do kloubu, a zavěšení budiče. Úkolem
zavěšení je izolovat budič od zkoumané struktury. Pokud by bylo místo zavěšení zvo-67
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leno pevné upevnění budiče, šířily by se vibrace skrz toto pevné uložení do zkoumané
struktury přes pružiny, v důsledku čehož by byly měřené signály chybné, protože při
jejich vyhodnocování se vychází ze skutečnosti, že buzení se nachází v jednom bodě
na zátěžné desce a nikoliv, že kloub je buzen i skrz pružiny. Spojovací tenká tyčinka je
záměrně konstruována tak, že v podélném směru vykazuje vysokou tuhost. Protože
ja tato tuhost ve směru přenosu sil z budiče, zaručuje dobrý přenos budicích sil do
zkoumané struktury. Naproti tomu je poddajnost spojovací tyčinky v příčném směru
velmi vysoká. Tím je zaručeno, že v příčném směru se budič může v určité míře po-
hybovat a eventuelní příčné síly jsou přenášeny spíše zavěšením než zkoumanou
strukturou. Těmito opatřeními bylo dosaženo definovatelného buzení zkušebního za-
řízení v požadovaném směru.

Měření budicí síly je realizováno pomocí piezoelektrického jednoosého senzoru.
Tento senzor je připevněn mezi zátěžnou deskou a spojovací tyčinkou budiče. Tímto
bylo dosaženo toho, že měřicí místo se nachází nejblíže kloubu a zároveň tím byl
částečně eliminován vliv hmotnosti budiče při dynamickém měření, protože vliv jeho
hmotnosti se projeví jako část budicí síly, která je měřena. Měření odezvy kloubu na
dynamické buzení je měřeno piezoelektrickými tříosými senzory zrychlení.

7.2 Modální analýza kloubu ve zkušebním za řízení

Pro měření tlumení strojních součástí, které mají více vlastních frekvencí a tím pádem
více vlastních tvarů kmitů, je nezbytná znalost těchto tvarů kmitů. Důvod tkví v tom, že
tvar deformace zkoumané součásti je závislý jen na budicí frekvenci, což znamená,
že při zatížení kloubu jednou silou o stejné velikosti, působící stále na stejném místě
a ve stejném směru, ale při různých budicích frekvencích budou měřeny různé defor-
mace nejen co do velikosti, ale především co do jejich tvaru. Tvar těchto deformací je68
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v mnoha případech, obzvláště pak při vyšších budicích frekvencích, obtížné odhad-
nout. Dále je tvar těchto deformací rozhodující při měření tlumení, protože tlumení
vzniká jen v těch místech součásti, kde dochází k relativnímu pohybu, což jsou právě
deformovaná místa. Tato skutečnost se v praxi může projevit třeba tak, že při různých
vlastních frekvencích jsou naměřeny různé hodnoty tlumení. Tyto hodnoty tlumení se
nazývají modální tlumení.

Metodou, která umožňuje efektivně nahlédnout do dynamického chování strojních
součástí a zpamovat vyskytující se tvary kmitu ve zkoumané frekvenční oblasti, se
nazývá modální analýza. Na tomto místě bych odkázal na literaturu k tomuto tématu,
např. [128], [125] nebo [124], ve které jsou popsány základní principy modální ana-
lýzy. Samotná modální analýza by se dala definovat jako soubor měření a vyhod-
nocení, která mají za cíl určit modální parametry zkoumaného objektu. Modálními
parametry jsou:

• vlastní frekvence

• vlastní tvary kmitu (módy)

• modální tlumení

Smysl modální analýzy je nejen v tom, že umožní vizualizovat vlastní tvary kmitu při
různých vlastních frekvencí, ale i v tom, že modální parametry jsou tři dynamické
veličiny, díky nimž lze matematicky popsat dynamické chování zkoumané struktury,
popř. součásti. Jinými třemi k modálním veličinám ekvivalentními veličinami, jež lze
využít k popisu dynamického chování, jsou např. hmotnosti (setravčné hmoty), tuhosti
a tlumení. V tomto případě se využívají k matematickému popisu dynamických sys-
témů pohybové rovnice, v případě modálních parametrů je výhodné využít k popisu
dynamických systémů přenosové funkce, tzv. FRF 1 [125], [124]. Souvislosti mezi
pohybovými rovnicemi a FRF jsou odvozeny např. v [130].

Teorie modální analýzy vychází z několika předpokladů, které by měly splňovat
zkoumané struktury. Mezi tyto předpoklady patří:

• zkoumaná struktura je lineární - její výsledná odezva může být vyjádřena sumou
dílčích odezev - platí princip superpozice

• zkoumaná struktura vykazuje reciproké chování - měřená odezva v jednom
bodě při buzení v jiném bodě je stejná i v případě záměny těchto dvou bodů

• zkoumaná struktura vykazuje kauzální chování - odezva je měřena jen v případě
buzení

• zkoumaná struktura vykazuje stacionární chování - výsledky z více měření, pro-
vedených v různém čase, jsou shodné

Provedení experimentální modální analýzy může být rozděleno do dvou základních
technik:1Z angl. Fored Respone Funtion 69
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• Technika fázových rezonancí

Tato metoda spočívá ve schopnosti nabudit pouze jeden vlastní tvar kmitu za
využití více budičů s nezávisle měnitelnou velikostí amplitudy a fáze budicí síly.
Budiče produkují sinusové síly o stejné frekvenci, přičemž tyto síly mohou, ale
také nemusí být ve fázi s referenčním zdrojem. Cílem je nabudit tzv. normálný
tvar kmitu, tj. netlumený tvar kmitu. Toho lze dosáhnout tak, že každý "pohlco-
vač"energie je vyrušen odpovídajícím zdrojem energie. Nalezení vlastní frek-
vence se dosáhne fázovým porovnání signálu referenčního zdroje buzení a sig-
nálu odezvy pomocí Lissajousových obrazců [131]. Výhodou je přímé měření
normálných módů, které mohou být přímo porovnány s výsledky FE-simulací.
Nevýhodou je nutnost více budičů s možností nastavení frekvence, amplitudy a
fáze, tj. vysoká náročnost na technickou vybavenost. K dalším nevýhodám patří
výběr místa a směru pro buzení zkoumané struktury, výběr velikosti amplitudy,
fáze a frekvence budicí síly. Za tímto účelem byly vyvinuty rúzné matematické
aparáty, které mají tento výběr usnadnit. Celý proces musí být pak opakován
pro každý tvar kmitu, což je časově velmi náročné.

• Technika d ělení fází

Tato technika vychází z druhého předpokladu modální analýzy o reciprokém
chování zkoumané struktury, který v důsledku znamená, že stačí zkoumanou
strukturu nabudit v jednom bodě a ve všech ostatních bodech měřit odezvu. Lze
využít i obráceného postupu, kdy je meřena odezva v jednom bodě a ve všech
bodech je buzena. Při těchto měřeních jsou získány funkce FRF pro všechny
měřicí body. Z těchto funkcí jsou potom pomocí matematického aparátu, tzv.
"Curve Fitting", vypočteny modální parametry měřené struktury.
Výhodou je relativně jednoduché, rychlé a levné provedení měření. To spočívá
především v tom, že k měření může být využito pouze jednoho budiče. Tento
budič může být i ve formě tzv. impulsního kladívka, jehož použitím odpadá celé
zařízení k připevnění budiče s možností nastavení amplitudy, fáze a frekvence
buzení ke zkoumané struktuře.
Existují i metody, kdy je struktura buzena na více místech a zároveň je i měřena
odezva na více místech zkoumané struktury. Tento postup má především vý-
hodu tam, kde zkoumaná struktura vykazuje více tvarů vlastních kmitů v těsné
blízkosti nebo přímo při jedné frekvenci. Další výhoda je ta, že struktura je na-
buzena větší energií, čímž může být zmenšen vliv rušení na přesnost měření
FRF. Tato metoda modální analýzy se nazývá MIMO2 [125], [124].

Při provedení modální analýzy na kloubu ve zkušebním zařízení byla využita tech-
nika fázových rezonancí. Hlavním důvodem pro tuto volbu je v její menší technické
náročnosti. Pro měření modální analýzy byl kloub a několik částí zkušebního zaří-
zení vyobrazeno pomocí několika měřených bodů, jež jsou spojeny liniemi (viz obr.
7.2). Pro modální analýzu jsou významné jen měřicí body, linie nemají při měření2Z angl. Multiple Input Multiple Output 70
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žádný význam, zvyšují jen názornost vyhodnocených vlastních tvarů kmitů, čímž je
zlepšena srozumitelnost získaných výsledků. Kvůli zjednodušení leží všechny body v
jedné rovině. V obr. 7.2 znázorňují body 30 - 37 kloubovou desku, body 22 - 29 vnější
prstenec kloubu, 14 - 21 střední prstenec kloubu, 6 - 13 vnitřní prstenec kloubu a body
1 - 5 jsou body zátěžové desky. Linie mezi body 6 a 14 a body 10 a 18 znázorňují čep
mezi vnitřním a středním prstencem a mezi body 16 a 24 a 20 a 28 pak znázorňují
čep mezi vnějším a středním prstencem.

Kloub ve zkušebním zařízení nevykazuje obecně jak lineární, tak reciproké cho-
vání, která jsou předpokladem pro modální analýzu. Tyto skutečnosti byly ověřeny
mnoha pokusy, které jsou shrnuty v [132]. V této práci bylo prokázáno, že zkoumaný
objekt vykazuje kauzální chování. I přes již zmíněné nedostatky byla provedena mo-
dální analýza na kloubu ve zkušebním zařízení. Za účelem získání výsledků s určitou
vypovídací hodnotou pro další zkoumání kloubu bylo buzení realizováno ve stejném
místěm, na němž k němu dochází ve stroji, tj. uprostřed zátěžové desky, popř. v bodě
1. Odezva byla měřena ve všech 37 bodech ve všech třech translačních směrech. Při
použití lineárních technik pro popis nelineárního chování dochází k jeho linearizaci.
Na tuto skutečnost bylo poukázáno v kapitole 6.2.2. Toto je i případ modální analýzy,
která je použita při výzkumu nelineární struktury.

Na obr. 7.3 je znázorněna FRF 1-1 (tj. buzení v bodě 1 a odezva měřená v bodě
1). Měřená odezva je v tomto případě posun bodu 1, což znamená, že na tomto
obrázku znázorněná FRF je dynamická poddajnost. Z jejího průběhu je vidět, při kte-
rých budicích frekvencích je dosaženo maximální hodnoty dynamické poddajnosti,
přičemž špička první vlastní frekvence okolo hodnoty 35 Hz zde není znázorněna.
Při této vlastní frekvencí kmitá celé zkušební zařízení v pružinách. Tento tvar kmitu je
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Obrázek 7.3: Nam¥°ený pr·b¥h dynamiké poddajnosti v závislosti na budií frekvenip°i buzení a deformai v bod¥ 1
pro pozorování tlumicích vlastností kloubu nepodstatný. Další vlastní frekvence leží
kolem hodnoty 397Hz. Při tomto tvaru kmitu je deformován kloub, což znamená, že
tento vlastní tvar kmitu je vhodný pro další pozorování. Dále je z obr. 7.3 zřetelné,
že ostatní tvary kmitu při vyšších frekvencí jsou min. 14, 5× menší než tvar kmitu při
vlastní frekvenci okolo 397Hz. Z tohoto důvodu bude dále zkoumán jen tento tvar
kmitu, který je znázorněn na obr. 7.4.

Obrázek 7.4: Vlastní tvar kmitu kloubu ve zku²ebním za°ízení p°i vlastní frekveni 397Hz
72
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7.3 Měření tlumení kloubu novou m ěřicí metodou

7.3.1 Rozmíst ění senzorů a výpo čet sil p ři m ěření

Protože tlumení samo o sobě je definováno jak disipace energie, která může být dů-
sledkem mnoha jevů (viz kap. 5.3), neexistuje žádná přímá měřicí metoda, která by
byla schopna přímo tuto energetickou disipaci měřit. Z tohoto důvodu jsou při mě-
ření tlumení snímány jen doprovodné jevy. Jak již bylo v kap. 5.4 odůvodněno, byla
pro měření touto novou metodou vybrána hysterezní křivka. Pro sestavení hysterezní
křivky je nezbytné znát deformaci a zatížení měřené součásti.

Při měření deformací byly opět využity tříosé piezoelektrické senzory zrychlení.
Dvojitou časovou integrací měřených signálů se získají posuvy na měřených místech.
Byla vybrána tři místa, na kterých byly tyto posuvy měřeny. V ideálním případě by
stačily dva měřicí body (vstupní a výstupní bod). To bohužel není v případě měřeného
kloubu realizovatelné, protože výstupní bod se nachází uprostřed kloubové desky,
kde je otvor. Z tohoto důvodu byla použita interpolace ze dvou měřených bodů na
kraji kloubové desky ke zjištění posunutí jejího středu. Tyto dva měřicí body leží ve
stejné vzdálenosti od středu kloubové desky, čímž se značně zjednoduší interpolační
výpočet

u2 =
ud1 + ud2

2
(7.1)

kde u2 je hledané posunutí středu kloubové desky, ud1 a ud2 jsou měřená posunutí na
kraji desky, která leží ve shodné vzdálenosti od středu této desky. Nyní se musí určit
ještě poslední zbývající souřadnice bodů ud1 a ud2. Touto souřadnicí je místo na dané
kloubové desce při stejné vzdálenosti od středu. Z druhého tvaru kmitu je zřejmé, že
maximální deformace na této desce je v místě, které je pootočeno o 90◦ od místa, kde
se nenachází čepy mezi vnějším a středním prstencem kloubu. Třetí, a tedy poslední
senzor, je umístěn na zátěžové desce co nejblíže k místu zatížení. Tento měřicí bod
je zároveň i vstupním bodem viz obr. 5.12.

Pro měření tlumení není zcela nezbytné, aby byla měřena budicí síla. Z důvodu
určité redundance informací a následného porovnání měřených výsledků byla tato
síla také měřena. Při jejím měření byl využit piezoelektrický senzor síly, jehož umístění
bylo popsáno v podkapitole 7.1. Celé schéma měření je pak znázorněno na obrázku
7.5.

Na tomto obrázku je znázorněn i reologický model zkušebního zařízení s kloubem.
Pro jednoduchost je tento model nejprve zcela lineární, tj. pružiny mají lineární cha-
rakteristiku a tlumení jsou rychlostně proporcionální. Napíšeme-li po vzoru rovnice(5.27) rovnici pro výpočet síly jenž působí v kloubu, dostaneme pro sílu vypočtenou
na vstupním bodě

Fk1 = Fbud − m1ü1 − b1u̇1 − k1u1 (7.2)
kde Fbud je budicí síla, m1 je koncentrovaná hmotnost horní kmitající poloviny kloubu
ve zkušebním zařízení při druhém tvaru kmitu, b1, popř. k1 jsou tlumicí či tuhostní
konstanty čtyř pružin, které vážou stupně volnosti kloubu a u1 je měřené posunutí73
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(rychlost, zrychlení) ve vstupním bodě. Pro výpočet síly v kloubu na výstupním bodě
lze psát

Fk2 = m2ü2 + b2u̇2 + k2u2 (7.3)
kde m2 je koncentrovaná hmotnost dolní kmitající poloviny kloubu ve zkušebním za-
řízení při druhém tvaru kmitu, b2, popř. k2 jsou tlumicí či tuhostní konstanty osmi
pružin podpírající kloubovou desku a u2 je měřené posunutí (rychlost, zrychlení) ve
výstupním bodě. Protože platí třetí Newtonův zákon akce a reakce, musejí být obě
vypočtené síly Fk1 a Fk2 shodné.

Ze vztahů (7.2) a (7.3) je zřejmé, že pro sestavení hysterezní křivky není nezbytně
nutné měřit budicí sílu, jak již bylo výše zmíněno. Dále je z těchto vztahů zřejmé,
že chceme-li určit tlumení kloubů, je na druhé straně zcela podstatné znát charak-
teristiky pružin, na nichž celé zkušební zařízení s kloubem leží. Je také nezbytné
znát hmotnosti m1 a m2. Tyto hmotnosti představují koncentrované hmotnosti urči-
tých částí kloubů a zkušebního zařízení. Určení těchto hmotností může být prove-
deno více způsoby, mezi které patří např. dynamická identifikace. V tomto případě
se ovšem nejedná o komplikované tvary kmitů a proto budou tyto hmotnosti určeny
odhadem na základě znalosti konstrukce kloubu a zkušebního zařízení. K tomuto si
dopomůžeme následnou jednoduchou úvahou. Dané dvě hmotnosti mají zobrazo-
vat maximálně druhý tvar kmitu, jenž je znázorněn na obr. 7.4. Z tohoto tvaru kmitu
je zřejmé, že určité části kmitají se společnou fází. Tyto části jsou zátěžová deska,
vnitřní prstenec kloubu a určitá část středního prstence kloubu. Naproti tomu kmitají
části s přibližně opačnou fází. K těmto částem patří kloubová deska, vnější prstenec
a část středního prstence. Sečteme-li hmotnosti těchto částí, získáme tím hmotnosti
bodů m1 a m2. Součet těchto hmotností musí být shodný s hmotností zkušebního
zařízení i s kloubem mc = 118kg.

Při zjištění charakteristik pružin k1, b1, k2, b2 již nelze postupovat odhadem. I v
případě, že by byly tuhostní charakteristiky pružin známé, neexistuje jiný způsob pro74
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zjištění tlumicích konstant, než je dynamická identifikace. Při modální analýze bylo
zjištěno, že celé zkušební zařízení kmitá při první vlastní frekvenci, která se nachází
okolo 35Hz, v pružinách. Při tomto vlastním tvaru kmitu se chovají kloub a příslušné
části zkušebního zařízení jako pevná tělesa. To má za následek, že tento tvar kmitu
může být vyobrazen jako jednoduchý kmitající systém s jedním stupněm volnosti. Pro
tento systém musí být touto novou metodou určeny tlumicí a tuhostní vlastnosti. Pro
výpočet síly působící v pružinách lze v tomto případě psát jen jednu rovnici a sice

Fp = Fbud − mcü (7.4)
Pro posunutí a její časové derivace teoreticky platí u = ud1 = ud2 = u1. To je dáno
skutečností, že kloub a část zkušebního zařízení se při této vlastní frekvenci chovají
jako pevná tělesa. Sestavíme-li hysterezní křivku pro sílu Fp a měřené posunutí u,
můžeme určit parametry bp a kp. Tímto se ukázalo, že měřit tlumení a tuhost kloubu z
druhého vlastního tvaru kmitu bez znalosti parametrů jenž se dají určit z prvního tvaru
kmitu, je nemožné. Z tohoto důvodu má i model znázorněný na obr. 7.5 dva stupně
volnosti kmitání.

7.3.2 Strategie p ři m ěření a způsob jeho vyhodnocení

Na obr. 7.6 je znázorněno schéma zpracování měřených signálů, které je využito při
měření tlumení kloubu. Jednotlivé členy tohoto měřicího řetězce a jejich vliv na vý-
sledky meření byly již popsány v kapitole 6. Na tomto místě bych rád připoměl vliv fil-
trace na měřený signál, protože má přímý vliv na zvolenou strategii měření. Dále bylo
v této kapitole ukázáno, že měřený signál musí být vždy filtrován. Naproti tomu bylo
v kap. 6.2.2 dokázáno, že kinematické nelinearity vlivem filtrace jsou linearizovány
a jejich zpětné vyobrazení je více než nejisté. Při tomto druhu linearizace dochází v
případě značných kinematických nelinearit k velké chybě při vyhodnocení měřeného
signálu. V případě fyzikálních nelinearit je chyba linearizace při vyhodnocení tlumicí
práce velmi malá, což ukazuje tab. 6.9 a 6.10. Za účelem sestavení vhodných si-
mulačních modelů musejí být k dispozici informace o způsobu chování zkoumaného
objektu. Z tohoto důvodu bylo měření provedeno při různých hodnotách budicí frek-
vence a amplitudě buzení. Při každé hodnotě budicí frekvence byla struktura buzena
čtyřmi různými hodnotami amplitudy buzení, jejichž velikost byla stanovena na 50%,
70%, 100% a 120%. Z takto naměřených výsledků byla pak sestavena závislost tlumicí75
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Obrázek 7.7: Srovnání m¥°ené k°ivky statiké závislosti síly na deformai a ideáln¥ line-árního pr·b¥hu této k°ivky
práce na budicí frekvenci a amplitudě buzení, která je popsaná rovnicí (5.8). Z těchto
závislostí lze pak určit, zda se systém chová fyzikálně lineárně, popř. nelineárně.

Pro zjištění kinematických nelinearit byl kloub zkoumán nejdříve staticky. Výsled-
kem tohoto měření je závislost zátěžné síly na deformaci kloubu, jež je znázorněna
na obr. 7.7. V tomto obrázku je znázorněn lineární průběh této závislosti tak, jak byl
získán výpočtem metodou nejmenších čtverců. Parametrem této lineární závislosti je
konstanta kk = 158, 4kN/mm, jejíž fyzikální význam vyjadřuje linearizovanou tuhost
kloubu. Z porovnání obou závislostí (jak měřené, tak vypočtené lineární) je zřejmé,
že při uvážení lineární závislosti síla - deformace se nedopouštíme velké chyby.

Provedení statického měření je časově velmi náročné a ne vždy musí být k dispozici
zařízení pro měření dynamických i statických vlastností zkoumané struktury. Z tohoto
důvodu byl proveden test na kinematické nelinearity kloubu dynamickým měřením.
Tento způsob spočívá v tom, že při různých hodnotách amplitudy buzení byly měřeny
přenosové funkce ve formě zrychlení. Tyto funkce jsou v případě lineárního chování
zkoumaného systému pro všechny hodnoty shodné. Z obr. 7.8 je zřejmé, že to je
splněno jen v určitém frekvenčním pásmu. V tomto pásmu se ovšem nachází obě
zkoumané vlastní frekvence. Z tohoto důvodu může být řečeno, že při využití filtrů
pro zpracování signálů při měření tuhostí a tlumení kloubu ve zkušebním zařízení
nedochází ke značné systematické chybě.
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100N a 50N , b) Pr·b¥h pom¥r· p°enosovýh funkí a koheren£níh funkíp°i budií síle 100N a 300N

7.3.3 Určení parametrů z první vlastní frekvence

V tomto případě byla struktura buzena frekvencemi 30Hz, 33Hz, 36Hz, 39Hz a 42Hz.
Jak již bylo výše zmíněno, byla struktura buzena při každé frekvenci čtyřikrát pokaždé
jinou amplitudou buzení. V kap. 6.2.1 bylo zjištěno, že je výhodné vzhledem k chybě
na frekvenční ose využít maximální samplovací frekvenci fsamp = 65536Hz. Pro tuto
hodnotu samplovací frekvence byly vypočteny optimální počty měřených veličin a jim
odpovídající doba měření, viz tab. 6.3. V tomto případě byla zvolena hodnota m =
100. Tato volba představuje určitý kompromis mezi přesností vyhodnocení a velikostí
ukládaných dat.

Pro každou hodnotu buzení a budicí frekvence byl měřen časový průběh zrychlení
ve všech třech senzorech a síly. Tyto časové průběhy byly oříznuty tak, že počet
měřených veličin odpovídal vypočtené hodnotě N pro každou frekvenci (viz tab. 6.3).
Tyto signály byly dále časově integrovány pomocí vzorce

yn =
(xn + xn−1)

2fsamp

+ yn−1 (7.5)
kde xn je hodnota integrovaného signálu v bodě n a yn je hodnota signálu v bodě n po
integraci. Po získání všech potřebných časových integrací byla vypočtena skutečná
síla působící na pružiny dle vzorce (7.4). Na základě tohoto výpočtu byly pro každou
budicí frekvenci a amplitudu sestaveny hysterezní křivky.

Na obr. 7.9 jsou znázorněny dvě hysterezní křivky pro frekvenci 36Hz. V levé části
tohoto obrázku je hysterezní křivka pro vypočtenou sílu a v pravé části je hysterezní
křivka pro měřenou sílu buzení. Orientace pravé hysterezní křivky je určena fázovým
posunutím mezi budicí silou a posunutím, přičemž v případě levé hysterezní křivky
je její orientace dána tuhostí. Je zřejmé, že tato měřená frekvence leží již za vlastní
frekvencí, protože je zde fázové posunutí buzení vůči odezvě vyšší než 90◦. 77
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Obrázek 7.9: M¥°ené hysterezní k°ivky kloubu ve zku²ebním za°ízení p°i budií frekveni
36Hz

Vypočtením plochy levé hysterezní křivky se určí tlumicí práce za jednu periodu.
Tato práce byla pak vyhodnocena jak co dozávislosti na frekvenci, tak i na amplitudě
kmitání. Tyto závislosti jsou znázorněny na obr. 7.10. Z tohoto obrázku je zřejmé, že
tlumicí práce kopíruje velikost amplitudy. Dále je z tohoto obrázku zřetelné, že budicí
frekvence nemá žádný vliv na velikost tlumicí práce. To lze vypozorovat ze srovnání
poměrů mezi amplitudami při frekvenci 30Hz a 42Hz s poměry tlumicí práce při stej-
ných hodnotách budicí frekvence. Jak již bylo v kapitole 5.3 zmíněno, platí při line-
árním chování, že tlumicí práce je lineárně závislá na budicí frekvenci. Z této úvahy
je zřejmé, že se zde nejedná o fyzikálně lineární chování. Tato skutečnost má velký
význam pro měření při druhé vlastní frekvenci. Abychom byly schopni určit, jakým
modelem by měly být tlumicí vlastnosti pružin vyobrazeny, musí se sestavit závislost
tlumicí práce na amplitudě kmitání. Tato závislost je znázorněna na obrázku 7.11.
V tomto obrázku jsou vedle měřených hodnot znázorněny také vhodné aproximace.
Při aproximaci těchto závislostí se vycházelo z rovnice (5.8), která popisuje závislost
tlumicí práce na amplitudě kmitání.

WD = Jûn (5.8)
První aproximace je provedena při předpokládaném lineárním chování. Toto chování
je vyjádřeno v uvedené rovnici exponentem n = 2. Při této aproximaci byla hledána
metodou nejmenších čtverců, která se v tomto případě značně zjednodušila, velikost
konstanty J . V tomto případě bylo vypočteno J = 1, 095 · 106N/m. Při druhé aproxi-
maci se vycházelo z toho, že existuje nějaký systém, o jehož chování nelze předem
dělat závěr, tj. že chování tohoto systému může být vyjádřeno i nelineárními rovni-
cemi. Cílové hodnoty aproximace jsou tudíž hodnoty n a J . Tato aproximace by měla
být vypočtena nelineární metodou nejmenších čtverců. V tomto případě lze pomocí
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logaritmů nelineární vztah (5.8) upravit na lineární rovnici typu

log(WD) = log(J) + nlog(û) (7.6)
Tento vztah je již lineární a může zde být využita opět lineární metoda nejmenších
čtverců. Výsledkem tohoto výpočtu jsou hodnoty J = 6, 38 · 106N/m a n = 2, 2. Z
těchto hodnot je zřejmé, že se jedná o systém, k jehož popisu nelze obecně vyu-
žít reologické frekvenčně nezávislé viskózní elementy. Tato skutečnost komplikuje do
značné míry vyhodnocení měření při druhé vlastní frekvenci, protože v tomto případě
by musela být využita nelineární rovnice pro výpočet síly působící v kloubu, viz rov-
nice (7.2) popř. (7.3). Uvážíme-li, že amplitudy kmitání jsou při druhé vlastní frekvenci
o řád menší než při první, a zároveň budeme-li pozorovat průběh závislosti tlumicí
práce z obr. 7.11, při těchto amplitudách, zjistíme, že rozdíl mezi lineárním a neline-
árním modelem je malý, což vede k úvaze o linearizaci při těchto amplitudách kmitání.
Důležitou roli zde ovšem hraje fakt, že tlumicí práce je frekvenčně nezávislá, což musí
být nadále zohledněno. Pokud by byl použit model, jehož tlumicí práce je na frekvenci
lineárně závislá, došlo by se při zkoumání při druhé vlastní frekvenci k chybným závě-
rům, protože hodnota této vlastní frekvence je přibližně desetkrát vyšší, než hodnota
první vlastní frekvence, pro kterou byl model sestaven. Z těchto úvah a z následující
rovnice pro výpočet tlumicí práce pro lineární frekvenčně nezávislý model tlumení

WD = π
b

Ω
Ωû2 (7.7)

kde je b konstanta tlumení a Ω kruhová frekvence buzení, lze psát vztah pro výpočet
konstanty tlumení jako

b =
J

π
(7.8)

V tomto případě byla vypočtena hodnota b = 3, 485 · 105N/m. Pro výpočet síly při
druhé vlastní frekvenci je nezbytná znalost hodnoty tuhosti pružin. Při jejím výpočtu
se využijí opět hysterezní křivky pro vypočtenou sílu v pružinách a měřenou defor-
maci (viz např. obr. 7.9 levá část), ze kterých se tato hodnota vypočte jako poměr
maximální síly k maximální amplitudě kmitání. V tomto případě byla tato hodnota sta-
novena jako průměrná hodnota ze všech měření, její velikost je k = 5, 23 · 106N/m.
Nyní byly spočteny hodnoty tuhostí a tlumení pro všech dvanáct pružin, na nichž
leží kloub se zátěžovou a kloubovou deskou. Pro výpočet síly při druhé vlastní frek-
venci je nezbytné znát hodnoty těchto parametrů pro jednu pružinu. Protože se v
tomto případě jedná o paralelní řazení tuhostí a tlumicích elementů, při kterém je vý-
sledná síla rovna součtu dílčích sil, jsou hodnoty tuhostí a tlumení pro jednu pružinu
kF = k

12
= 435, 8 · 103N/m, resp. bF = b

12
= 29 · 103N/m.

7.3.4 Určení parametrů z druhé vlastní frekvence

Pro měření při druhé vlastní frekvenci byly zvoleny následující hodnoty budicí frek-
vence: 360Hz, 370Hz, 380Hz, 385Hz, 388Hz, 391Hz, 394Hz, 397Hz a 400Hz. Tato80
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f(Hz) 360 370 380 385 388N 182044 177124 172463 170223 168907
t(s) 2, 8 2, 8 2, 7 2, 6 2, 6

fErr(Hz) 8, 8 · 10−4 6, 8 · 10−4 3, 5 · 10−4 8, 5 · 10−4 5 · 10−4

f(Hz) 391 394 397 400N 167611 166335 165078 163840
t(s) 2, 6 2, 6 2, 6 2, 5

fErr(Hz) 5, 9 · 10−4 6 · 10−5 2, 1 · 10−4 0Tabulka 7.1: Optimální £as m¥°ení, po£et m¥°enýh veli£in a p°íslu²né hyby na frek-ven£ní ose pro m¥°ení p°i druhé vlastní frekveni na zku²ebním za°ízení
volba byla provedena na základě provedené experimentální analýzy, při které byla
druhá vlastní frekvence zkušebního zařízení s kloubem identifikována okolo hodnoty
387Hz. Pro tyto hodnoty byla vypočtena doba měření a počet měřených veličin, který
má zásadní vliv na vyhodnocené výsledky (viz kap. 6). Tyto hodnoty jsou zároveň s
hodnotami chyb na frekvenční ose uvedeny v tabulce 7.1. Zde bylo využito maximální
samplovací frekvence měřicího zařízení fsamp = 65536Hz a hodnoty m = 1000. Dále
bylo, jako v případě měření při první vlastní frekvenci, buzeno čtyřmi rozdílnými am-
plitudami buzení, jejichž hodnota byla 50%, 70%, 100% a 120%. Pro každou hodnotu
amplitudy a frekvence buzení byly měřeny časové signály budicí síly a odezvy (zrych-
lení). Z dvou měřených signálů zrychlení na kloubové desce byl vypočten dle rovnice(7.1) jeden časový signál pro kloubovou desku. Ve výsledku byly tudíž vyhodnoceny
tři časové signály. Při vyhodnocení byly tyto signály nejdříve filtrovány a pak časově
integrovány dle vztahu (7.5). Integrací se získaly všechny potřebné časové signály
pro výpočet síly dle rovnic (7.2) a (7.3). V předchozích podkapitolách byly odvozeny
potřebné parametry, výpočet sil a deformace kloubů, jež jsou nutné k sestavení hys-
terezní křivky, je pak

• síla v horním bodě

Fk1 = Fbud − m1ü1 −
4bF

Ω
u̇1 − 4kFu1 (7.9)

• síla v dolním bodě

Fk2 = m2ü2 +
8bF

Ω
u̇2 + 8kFu2 (7.10)

• deformace v kloubu
uk = u1 − u2 (7.11)

Na obr. 7.12 je znázorněna hysterezní křivka, která byla měřena při budicí frekvenci
388Hz a budicí amplitudě 120%. Jako v případě hysterezní křivky z obr. 7.9. Síla po-
třebná pro sestavení hysterezní křivky v levé části tohoto obrázku byla spočtena za
pomocí rovnice (7.9). Na obr. 7.13 je znázorněna hysterezní křivka, která byla mě-81
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Obrázek 7.12: M¥°ené hysterezní k°ivky kloubu ve zku²ebním za°ízení p°i budií frek-veni 388Hz, budií amplitud¥ 120%, pro sílu vypo£tenou v horním bod¥
řena při stejných parameterch jako v předchozím případě, s tím rozdílem, že síla
potřebná pro sestavení hysterezní křivky v levé části tohoto obrázku byla spočtena za
pomocí rovnice (7.10). Abychom mohli vyhodnotit tlumení musíme nejdříve provést
pozorování závislosti tlumicí práce na frekvenci a amplitudě buzení. V pravé části
obr. 7.14 a 7.15 jsou znázorněny průběhy tlumicí práce v závislosti na frekvenci bu-
zení. Srovnáme-li tyto průběhy s průběhy amplitudy kmitání v závislosti na frekvenci
buzení (v levé části), dojdeme k podobným závěrům jako v případě zkoumání při první
vlastní frekvcenci, tj. tlumicí práce v obou případech kopíruje průběh amplitudy kmi-
tání. Tlumicí frekvence zde nehraje žádnou roli, tudíž lze prohlásit, že tlumicí práce je
na frekvenci nezávislá.

Na základě tohoto pozorování byly dále zkoumány jen závislosti tlumicí práce na
amplitudě kmitání. Zde byly opět aproximovány průběhy těchto závislostí z měře-
ných veličin (viz obr. 7.16). Pro lineární matematický model tlumení, kde platí n = 2,
byla konstanta J hledána lineární metodou nejmenších čtverců. Pro nelineární ma-
tematický model tlumení, kde musí být nalezeny jak hodnota J , tak i hodnota n, byl
nelineární výraz pro výpočet závislosti tlumicí práce na amplitudě kmitání pomocí
logaritmů zjednodušen tak (viz rovnice (7.6)), že mohla být opět využita lineární me-
toda nejmenších čtverců. Výsledky těchto aproximací jsou shrnuty v tabulce 7.2. Z
této tabulky je zřejmé, že se naměřené hodnoty tlumicí práce v horním a dolním bodě
značně odlišují, přičemž jak již bylo řečeno měly by být z důvodu platnosti třetího
Newtonova zákona o akci a reakci shodné. Z obrázku 7.16 je zřejmé, že hodnoty
tlumicí práce vypočtené pro horní bod vykazují mnohem menší rozptyl, než hodnoty
vypočtené pro dolní bod. Tomuto efektu bude ještě dále věnována pozornost. Z těchto82
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Obrázek 7.13: M¥°ené hysterezní k°ivky kloubu ve zku²ebním za°ízení p°i budií frek-veni 388Hz, budií amplitud¥ 120%, pro sílu vypo£tenou v dolním bod¥
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Obrázek 7.14: Závislost amplitudy kmitání (levá £ást) a tlumií práe za jednu periodu(pravá £ást) na frekveni a amplitud¥ buzení p°i spo£tené síle v hornímbod¥
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Obrázek 7.15: Závislost amplitudy kmitání (levá £ást) a tlumií práe za jednu periodu(pravá £ást) na frekveni a amplitud¥ buzení p°i spo£tené síle v dolnímbod¥
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Obrázek 7.16: a) Závislost tlumií práe na amplitud¥ buzení sestavené z výpo£tu prohorní bod, b) Závislost tlumií práe na amplitud¥ buzení sestavené zvýpo£tu pro dolní bodlineární Model nelineární ModelJ n J nhorní bod 8, 65 · 106 2 2, 65 · 108 2, 31dolní bod 2, 09 · 106 2 1, 33 · 105 1, 75Tabulka 7.2: Parametry aproximovanýh pr·b¥h· závislosti tlumií práe na amplitud¥kmitání pro hysterezní k°ivky ur£ené v horním a dolním bod¥ 84



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥Pruºina Kloubn.m. klas. n.m.-h.b. n.m.-d.b. klas.Hodnota tuhosti v (N/m) 436 · 103 437 · 103 175 · 106 170 · 106 158 · 106Relativní hyba v (%) −0, 23% 0% 10, 76% 7, 59% 0%Tabulka 7.3: Srovnání hodnot tuhostí pruºin a kloubu, m¥°enýh klasikou a novoumetodou
hodnot byly opět vypočteny konstanty tlumení a tuhosti, které jsou bkh = 2, 75 · 106,
resp. kkh = 174, 8N/µm pro horní bod a bkd = 6, 66 · 105, resp. kkd = 170, 1N/µm pro
dolní bod.

7.3.5 Srovnání získaných výsledků

Za účelem ověření získaných výsledků novou měřicí metodou byly měřeny tuhosti a
tlumení rozdílným způsobem. V případě tuhostí byly měřeny její hodnoty pro pružiny
a kloub na základě statického zatěžování a tímto zatěžováním vyvolanou deformaci.
Tento způsob měření je popsán v kap. 5.2. K vyvinutí statického zatížení bylo využito
v obou případech mechanického přípravku. Výhodou tohoto způsobu měření je, že
tento přípravek dokáže udržet konstantní sílu po celou dobu měření. Síla byla vždy
krokově zvyšována. Krok představoval přibližně jednu dvanáctinu měřeného rozsahu.
Po každém navýšení kroku následovala časová prodleva tak, aby případné kmity vy-
buzené skokovým zatížením odezněly. Po této časové prodlevě byly zaznamenány
hodnoty deformace. Při statických experimentech byla měřena síla pomocí silových
senzorů na bázi tenzometrů. Měřený rozsah zatížení byl v případě pružin cca 1kN
a v případě kloubu 2, 5kN . Deformace byly měřeny induktivním dotykovým sníma-
čem. Nepřesnost tohoto snímače byla dle údajů výrobce maximálně 1µm. Výsledky
srovnání měřených hodnot tuhostí novou metodou s hodnotami získanými na základě
klasické metody jsou uvedeny v tab. 7.3, kde „n.m.“ je zkrácený výraz pro „nová me-
toda“, „h.b.“ pro „horní bod“ a „d.b.“ pro „dolní bod“ Z této tabulky je zřejmé, že se
hodnoty tuhostí pro pružiny naměřené novou metodou a hodnoty získané klasicky
odlišují jen nepatrně. U hodnot tuhostí kloubu je rozdíl mnohem větší, v řádu několika
procent. Na tomto místě bych rád poznamenal, že hodnota tuhosti měřená klasicky je
zatížena určitou chybou. Tato chyba je dána především skutečností, že měřený kloub
má dva stupně volnosti, které nemůžou být vlivem vysokých sil a odchylky bodu za-
tížení od středu kloubu při statickém zatěžování zcela vázány. Vliv malých natočení
jednotlivých částí kloubu byl korigován pomocí výpočtu, jenž zohledňoval jak měřené
veličiny deformace, tak i vzájemné natočení těchto částí.

V případě tlumení nemohly být, jako v případě tuhostí, měřeny její hodnoty pro
pružiny a kloub zvlášt’. Zde byly měřeny všechny hodnoty ve zkušebním zařízení.
Za účelem srovnání byly využity hodnoty získané modální analýzou i hodnoty zís-
kané na základě metody odeznívání volných kmitů. Při obou metodách byl pro vý-
počet tlumení předpokládán lineární systém. Z tohoto důvodu budou při porovnání85
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využity hodnoty tlumení lineárního systému naměřené novou metodou. Výsledkem
experimentální modální analýzy jsou hodnoty modálního tlumení. V tomto případě
bude využit stupěň tlumení jako veličina pro jejich popis. I v případě metody odezní-
vání volných kmitů může být spočtena hodnota stupně tlumení. Tato hodnota platí
pro celé zkušební zařízení s kloubem při dané frekvenci buzení. Je-li pak frekvence
buzení rovna vlastní frekvenci, lze tuto hodnotu považovat za hodnotu modálního tlu-
mení. Měření touto metodou probíhalo tak, že strukutra byla buzena silou o frekvenci,
která byla přibližně rovna první, popř. druhé vlastní frekvenci. Po určité době, kdy
se dosáhlo stacionárního kmitání, byl budič vypnut a zároveň byla měřena odezníva-
jící křivka tak, jak již bylo popsáno v kap. 5.4. Při tomto způsobu vyhodnocení a při
zkoumání vyšších frekvencí, než je první vlastní frekvence, je nezbytné dbát na frek-
venci vyhodnocovaných amplitud tak, aby byly dosaženy výsledky pro zkoumanou
frekvenci. Frekvence kmitání odezvy se po vypnutí budiče mění tak, že systém se
postupně snaží zaujmout nejnižší vlastní frekvenci. Tento efekt je znám a využíván
při modální analýze za využití impulsního kladívka. Pro srovnání hodnot získaných
na základě měření novou metodou je nezbytné tyto hodnoty přepočítat na modální
tlumení. Za tímto účelem budou nejdříve určeny konstanty tlumení pro frekvenčně
závislé modely tlumení. Tento postup lze odůvodnit tím, že teorie, která byla zákla-
dem při provádění experimentální modální analýzy, z těchto modelů vychází. Vztahy
pro tento převod jsou

bFMod =
bF

ω1

bhMod =
bh

ω2
(7.12)

bdMod =
bd

ω2

kde ω1 a ω2 jsou první, resp. druhá kruhová vlastní frekvence zkoumaného systému.
S takto upravenými hodnotami mohou být nyní sestaveny stavové matice systému s
dvěma stupni volnosti kmitání pro model uvedený na obr.7.5. Tyto matice jsou

Ah =









4bFMod + bhMod −bhMod m1 0
−bhMod 8bFMod + bhMod 0 m2

m1 0 0 0
0 m2 0 0









(7.13)
Dh =









4kFMod + khMod −khMod 0 0
−khMod 8kFMod + khMod 0 0
0 0 −m1 0
0 0 0 −m2









(7.14)
kde Ah a Dh jsou stavové matice sestavené z parametrů získaných z měření pro horní
bod. Analogicky se sestaví matice pro parametry měřené v dolním bodě. Vypočtením
vlastního problému definovaného jako

λhAh + Dh = 0 (7.15)86



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥n.m.-h.b. n.m.-d.b. m.o.v.k. e.m.a1. vlastní frekvene 3, 1% 2, 8% 1, 8%2. vlastní frekvene 1, 1% 0, 5% 1, 6% 1, 3%Tabulka 7.4: Srovnání hodnot tlumení nam¥°enýh v oblasti první a druhé vlastní frek-vene r·znými metodami n.m.-h.b. n.m.-d.b. e.m.a1. vlastní frekvene 33, 5Hz 33, 5Hz 35Hz2. vlastní frekvene 389, 1Hz 383, 6Hz 387HzTabulka 7.5: Srovnání hodnot vlastníh frekvení získanýh p°i experimentální modálníanalýze a z parametr· ur£enýh novou metodou
se získají vlastní hodnoty λh. Z těchto vlastních hodnot lze pak určit jak vlastní frek-
vence, tak i odpovídající modální tlumení, protože platí

λhi = −2πfhiϑhi ± j2πfhi (7.16)
kde fhi je i-tá vlastní frekvence pro veličiny získané z měření pro horní bod a ϑhi je
stupeň modálního tlumení pro tuto vlastní frekvenci. Analogicky se postupuje při vý-
počtu modálního tlumení pro parametry získané na základě měření v dolním bodě.
Takto upravené hodnoty tlumení lze nyní porovnat s výsledky získanými na základě
experimentální modální analýzy a metody odeznívání volných kmitů. Toto srovnání je
uvedeno v tabulce 7.4, kde zkratky „e.m.a“ a „m.o.v.k.“ znamenají „experimentální
modální analýza“, resp. „metoda odezvy volných kmitů“. Dále byly v této tabulce vy-
užity stejné zkratky jako v případě tabulky 7.3, kde je i jejich význam vysvětlen.

Z tabulky 7.3 je zřejmé, že v ani jednom případě nebylo dosaženo stejných vý-
sledků. Nelze dokonce ani vypozorovat určitou tendenci v tom smyslu, že by jedna
metoda dávála větší hodnoty tlumení než jiná. Obecně lze prohlásit, že nová metoda
je principiálně použitelná k měření tlumení, přičemž výsledky dosažené pro horní bod
jsou lepší než výsledky dosažené pro dolní bod.

Pro úplnost je v tabulce 7.5 provedeno srovnání vlastních frekvencí vypočtených
z parametrů, které byly určeny novou metodou, s vlastními frekvencemi určenými při
experimentální modální analýze. Tyto hodnoty jsou významné v tom, že dávají určitý
přehled o tom, jak přesně byly zvoleny kmitající hmotnosti m1 a m2 (viz obr. 7.5) a
zároveň jak přesně jsou pomocí nové metody určeny hodnoty tuhostí. Z tohoto srov-
nání je zřejmé, že parametry výpočtového modelu odpovídají reálným parametrům
zkušebního zařízení s kloubem.

7.3.6 Zkoumání vlivů na výsledky m ěření

Výsledky měření jsou vždy zatíženy chybami, jež se dají rozdělit na chyby náhodné
a chyby systematické. Náhodným chybám nelze zcela zabránit. Vliv tohoto druhů87
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chyb lze omezit využitím statistických metod při vyhodnocování měřených veličin.
Vycházíme-li z předpokladu, že náhodné chyby vykazují normálné rozdělení, lze te-
oreticky při nekonečně mnoho opakováních měření a následného statistického vy-
hodnocení takovéhoto souboru veličin eliminovat jejich vliv na výsledek měření. Při
vyhodnocení tlumení byla vždy vyhodnocena plocha u minimálně deseti hysterezních
křivek pro jednu budicí frekvenci. Z těchto ploch byla utvořena střední hodnota, která
představovala naměřenou tlumicí práci za jednu periodu pro danou budicí frekvenci.
Protože bylo zjištěno, že tlumení je na frekvenci nezávislé, byly takto získané hodnoty
pro všechny budicí frekvence vyneseny do diagramu v závislosti na amplitudě, kde
byly pomocí regrese hledány parametry tlumení (viz obr. 7.16 a 7.11). Při výpočtu tu-
hostí byly využity maximální naměřené hodnoty amplitudy síly a deformace. Z důvodu
nezávislosti tuhosti na frekvenci buzení byla pak vytvořena střední hodnota tuhosti ze
všech hodnot tuhostí získaných pro jednotlivé budicí frekvence.

Vliv systematických chyb na výsledek měření nelze žádnou statistickou metodou
jako v případě náhodných chyb eliminovat. V tomto případě musí být provedena vždy
analýza vlivů jednotlivých veličin na výsledek měření, tzv. citlivostní analýza. Pro ty
veličiny, které jsou na základě této citlivostní analýzy identifikovány jako veličiny s
největším vlivem, je potřeba provést podrobný rozbor ve smyslu možných chyb. V
této práci je výsledek citlivostní analýzy ve formě tzv. citlivostní matice S, jež vyjadřuje
souvislost mezi jednotlivými výsledky měření a parametry, jejichž vliv je vyšetřován.
Význam citlivostní matice lze matematicky vyjádřit jako

∆X = S∆P (7.17)
kde ∆X je vektor změn výsledků, ∆P je vektor změn parametrů. Pro vektor ∆X o
velikosti m × 1 a ∆P o velikosti n × 1 lze psát citlivostní matici jako

S =







∂X1

∂P1

. . . ∂X1

∂Pn

...
. . .

...
∂Xm

∂P1

. . . ∂Xm

∂Pn






(7.18)

Z matematického hlediska se jedná o Jacobiho matici ∂X/∂P . Hodnoty parciálních
derivací v matici (7.18) mohou být spočteny jak numericky, tak i analyticky. V této
práci byl využit výlučně analytický výpočet citlivostní matice. Protože se v případě
parciálních derivací většinou jedná o velmi rozsáhlé výrazy, nebudou zde uvedeny.
V této práci budou uvedeny jen konkrétní hodnoty citlivostní matice ve formě tabulky
pro konkrétní hodnoty parametrů, které byly zjištěny měřením.

Citlivostní analýza v oblasti první vlastní frekvence

V případě měření v oblasti okolo první vlastní frekvence zkušebního zařízení byla
provedena citlivostní analýza, jejíž výsledky jsou uvedeny v tabulce 7.6 a pro lepší
názornost i na obrázku 7.17.
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Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥1. Ampl.odezvy 2. Fáze odezvy 3. Hmotnost 4. Ampl.buzeníTuhost 64 −991 51164 −705Stupe¬ tlumení −2, 3 · 10−6 −7, 5 · 10−4 −1, 4 · 10−6 2, 5 · 10−5Tabulka 7.6: Sensitivní analýza pro m¥°ení v oblasti první vlastní frekvene zku²ebníhoza°ízení
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Obrázek 7.17: a) Jedno°ádková itlivostní matie p°i m¥°ení tlumení v oblasti prvnívlastní frekvene zku²ebního za°ízení, b) Jedno°ádková itlivostní matiep°i m¥°ení tuhostí
Z uvedených výsledků je zřejmé, že největší vliv při určování tuhostí novou měřicí

metodou v oblasti první vlastní frekvence zkušebního zařízení má kmitající hmot-
nost. V případě tvaru kmitu v oblasti první vlastní frekvence je tato hmotnost rovna
hmotnosti zkušebního zařízení. Jinými slovy lze říci, že největší vliv na přesnost ur-
čení tuhosti při daných podmínkách má právě přesnost určení (odhadu) hmotnosti
zkušebního zařízení. Tato hmotnost byla zjištěna vážením, což lze považovat za do-
statečně přesný odhad. Uvažíme-li, že hodnota výsledné veličiny (tuhosti) leží v řádu
několika milionů, nejsou velikosti hodnot v prvním řádku tabulky 7.6 zarážející. S touto
úvahou a faktem, že hodnota stupně tlumení je ve skutečnosti menší než jedna, lze
odůvodnit velikosti hodnot v druhém řádku tabulky 7.6. V tomto případě je jasné, že
největší vliv na měřenou hodnotu tlumení má fázové posunutí měřené odezvy vůči
budicí síle. Z hlediska měření jako takového nepředstavuje přesná hodnota fázového
posunu měřeného signálu žádnou překážku. Problém s fázovým posunem nastáva
při zpracování měřených signálů. Zde může dojít během filtrace k fázovému posunu.
Z tohoto důvodu je na místě věnovat zpracování signálu značnou pozornost, viz kap.
6.

Citlivostní analýza v oblasti druhé vlastní frekvence

V tomto případě byla provedena citlivostní analýza pro výsledky vyhodnocené z po-
hybu horního i dolního bodu. Výsledky jsou uvedeny ve formě citlivostní matice, která
je znázorněna ve formě tabulky 7.7 a obr. 7.18.

Z těchto výsledků je zřejmé, že největší vliv na výsledky mají opět fázová posunutí89
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1. Ampl.1 2. Ampl.2 3. Fáze1 4. Fáze2 5. HmotnostSt. Tlumení b.1 −8, 2 · 10−4 9, 6 · 10−5 −0, 86 0, 86 −0, 014St. Tlumení b.2 2, 1 · 10−4 −2, 1 · 10−4 −1, 83 1, 83 0, 028Tuhost b.1 3, 1 · 106 −3, 1 · 106 −1, 3 · 108 1, 2 · 108 9 · 105Tuhost b.2 −6, 9 · 106 6, 8 · 106 5, 2 · 108 −5, 2 · 108 −5, 1 · 1066. Konst.tlum. 7. Tuhost 8. Ampl.budií sílySt. Tlumení b.1 7, 1 · 10−5 2, 4 · 10−9 4, 8 · 10−4St. Tlumení b.2 −7 · 10−6 −4, 8 · 10−9 0Tuhost b.1 2 · 103 −0, 15 6, 6 · 104Tuhost b.2 4 · 103 0, 86 0Tabulka 7.7: Citlivostní analýza pro m¥°ení tlumení a tuhosti v horním i dolním bod¥ voblasti okolo druhé vlastní frekvene zku²ebního za°ízení
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Obrázek 7.19: a) Závislost m¥°eného stupn¥ tlumení na velikosti samplovaí frekvene,b) Závislost m¥°ené tuhosti na velikosti samplovaí frekvene
měřených odezev. Je-li tato skutečnost dále zkoumána, je zřejmé, že je-li chyba ve
fázovém posunutí stejná při měření obou signálů odezev, jejich vliv na měřenou tu-
host i tlumení se vyruší. Tato skutečnost platí i pro vliv velikostí amplitud na měřené
tuhosti a tlumení. Pozorujeme-li jen jejich absolutní velikost, lze zjistit, že její vliv není
tak markantní jako u fázového posunutí či hmotnosti. Vliv hmotnosti je významný jak
při určení tuhosti, tak i tlumení. Ostatní veličiny jako tlumicí konstanty b1, b2, tuhosti k1,
k2 a amplituda budicí síly mají nepatrný význam. Nulová hodnota pro budicí sílu zna-
mená, že tato veličina nemá žádný vliv na tuhost a tlumení určené z druhého bodu.
Závěrem lze říci, že je výhodné použít při měření stejné senzory tak, aby těmito sen-
zory byly měřené veličiny (amplituda a fázové posunutí) zatíženy stejnou chybou. Tyto
chyby se pak při výpočtu vyruší. Je nezbytné věnovat značnou pozornost určení kmi-
tajících hmotností. Tyto hmotnosti ovlivňují ve značné míře tlumení a v řádu několika
N/µm i tuhost.

Další veličinou, která ovlivňuje výsledky měření, je samplovací frekvence. V tomto
případě se lze držet jednoduchého pravidla, a sice čím vyšší je její hodnota, tím přes-
nější jsou výsledky. Aby bylo možno odhadnout velikost chyby, která je způsobena
malou samplovací frekvencí, byl využit model s dvěma stupni kmitání, který odpo-
vídá zkušebnímu zařízení. Vyhodnocován byl stupeň tlumení a tuhost. Na obrázku
7.19 jsou znázorněny výsledky této analýzy. V tomto obrázku jsou uvedeny hodnoty
vypočtené jen pro jeden bod, protože hodnoty vypočtené pro druhý bod jsou zcela
shodné. Z obou průběhů je zřejmé, že od určité velikosti samplovací frekvence je vliv
její velikosti zandebatelný. U tlumení je tato hodnota okolo 30kHz a u tuhosti 100kHz.
Samplovací frekvence při měření měla hodnotu 65536Hz. Z porovnání těchto veličin
je zřejmé, že chyba způsobená samplovací frekvencí při určování tlumení je zane-
dbatelná. Při určování tuhostí leží tato chyba v řádu setin N/µm, tedy je také zane-
dbatelná.

Toto pozorování nedává ovšem zcela jasnou odpověd’ ohledně rozdílně naměře-
ných hodnot z horního a dolního bodu. Protože hodnoty pro horní bod se více blíží
hodnotám získaným měřením jinými metodami, vycházím z toho, že tyto hodnoty lépe
odrážejí skutečnost, než hodnoty získané pro dolní bod. Toto lze vysvětlit tak, že v91
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horním bodě je lepší hodnota měřených signálů, než ve spodním bodě. To je dáno
tím, že právě v tomto bodě se nachází buzení. Signály získané z měření ve spodním
bodě jsou více rušeny. Aby bylo možné získat dobré výsledky i z měření pro dolní
bod, muselo by toto rušení být eliminováno např. vhodným statistickým zpracová-
ním měřených dat. Tato skutečnost by mohla být řešena v rámci dalších výzkumných
prací.
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8 Měření tlumení a tuhosti kloubu ve

stroji

8.1 Modální analýza kloubu montovaného ve stroji

Aby bylo možné zvolit správnou budicí frekvenci pro měření tuhosti a tlumení kloubu
ve stroji, musejí být známy jeho tvary kmitu. V kap. 7.2 byl zdůvodněn výběr tvaru
kmitu, který byl dále zkoumán. Z důvodu porovnatelnosti měřených výsledků ve zku-
šebním zařízení s výsledky z měření ve stroji by mělo být měření ve stroji prove-
deno také při tomto nebo podobném tvaru kmitu. Za účelem zjištění budicí frekvence,
při které vykazuje kloub ve stroji tvar kmitu podobný zkoumanému tvaru kmitu ve
zkušebním zařízení, byla provedena modální analýza všech pěti kloubů ve stroji. Na
tomto místě je nezbytné upřesnit, že se zde ve skutečnosti nejedná o modální analýzu
kloubů ve stroji, nýbrž o modální analýzu stroje, při níž bylo provedeno měření ode-
zev a posléze její vyhodnocení v oblasti kloubů a jejich bezprostřední blízkosti. Tato
skutečnost se projevila v měřených výsledcích tak, že bylo nalezeno mnoho vlastních
frekvencí, při kterých ovšem nedocházelo k deformaci kloubů. Vlastní tvary kmitů při
těchto frekvencích se projevovaly spíše jako pohyby celých kloubů, popř. jejich částí,
kde tyto pohyby byly dány stupni volnosti kloubu nebo poddajností rámu stroje. Mě-
řené kmity ve stroji byly porovnány nejdříve subjektivně, čímž byl značně omezen
výběr, a dále pomocí tzv. „MAC kritéria“ [133], které zaručuje určitou míru objekti-
vity konečného výběru. Na obrázku 8.1 je znázorněno srovnání dvou vlastních tvarů
kmitů měřených ve zkušebním zařízení a ve stroji. V tomto obrázku je znázorněna i
výsledná matice MAC kritérií, která byla využita pro výběr konečného tvaru kmitu ve
stroji. Z tohoto obrázku je zřejmé, že se ve stroji nevyskytují u kloubů zcela identické
vlastní tvary kmitů, jako je druhý vlastní tvar kmitu kloubu ve zkušebním zařízení.
Tato skutečnost musí být dále zohledněna při vyhodnocování výsledků měření pro-
vedených ve stroji. Modální analýza a následné porovnání vlastních tvarů kmitů bylo
provedeno u všech pěti kloubů stroje. Výsledky této analýzy jsou pak znázorněny v
tabulce 8.1, kde jsou uvedeny hodnoty vlastních frekvencí, při nichž se hledané tvary
kmitu vyskytují.

8.2 Způsob buzení a m ěření kmitání ve stroji

Před tím než se přistoupí k měření tuhostí a tlumení kloubu ve stroji, musí být nejprve
ujasněno, při jakých nastaveních bude měření provedeno, tj. kde bude buzeno, jaký93
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Obrázek 8.1: Srovnání dvou tvar· kmit· m¥°enýh ve zku²ebním za°ízení a ve stroji ap°íslu²né hodnoty MAC kritéria

Kloub 1 Kloub 2 Kloub 3 Kloub 4 Kloub 5Hodnota vlastníh frekvení 280Hz 306Hz 300Hz 310Hz 223HzTabulka 8.1: Srovnání hodnot vlastníh frekvení, p°i kterýh byly zji²t¥ny podobnétvary kmitu jednotlivýh kloub· s druhým tvarem kmitu ve zku²ebním za°ízení
94
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Obrázek 8.2: Shéma dvou variant p°ipevn¥ní senzor· ke vzp¥°e
tvar a jaké parametry bude mít budicí signál, kde a jak bude měřena odezva. V tomto
případě bylo vybráno budicí místo na místě nástroje. Na tomto místě se ve sktueč-
nosti nachází i hlavní zdroje buzení stroje, obráběcí proces. Jako budicí signál byl
vybrán opět harmonický signál s konstantní frekvencí. Stejně jako u měření kloubu ve
zkušebním zařízení bude i zde v průběhu měření měněna amplituda buzení v rozmezí
od 50% do 120%. Výběr budicí frekvence je dán výběrem měřeného kloubu, viz tab.
8.1. V tomto případě byl z důvodu přístupnosti vybrán kloub číslo dvě. Z toho plyne,
že budicí frekvence bude mít hodnotu přibližně 306Hz. Stejně jako v případě měření
ve zkušebním zařízení i zde bude prozkoumána určitá frekvenční oblast, která byla
nejprve stanovena v rozmezí od 295Hz do 315Hz.

Umístění senzorů zrychlení k měření odezvy bylo provedeno v bodech dle obrázku
5.12. Zde bylo dbáno především na to, aby vzdálenost h mezi vstupním bodem a
bodem P byla co největší. Čím je tato vzdálenost větší, tím je menší tuhost, potažmo
větší měřené vzájemné posunutí mezi těmito body. Tímto jednoduchým opatřením
se snižuje vliv šumu na měřený výsledek. Abychom dosáhli co možná nejpřesnějších
výsledků, měly by normály ploch, na nichž jsou připevněny senzory, ležet ve směru
měření (viz obr. 8.2). To je dáno především tím, že tuhost připevnění senzorů je v
normálném směru mnohem vyšší než tuhost v tečném směru, tudíž je vliv připevnění
senzorů v normálném směru na měřené výsledky mnohem menší. U senzorů, jež
měří kmitání výstupního bodu, nemusí být využito žádných speciálních přípravků pro
jejich upnutí, protože plocha, na které jsou senzory připevněny, je již v požadovaném
normálném směru.

Zátěžná síla působící na kloub se vypočítá dle vztahu (5.27). Abychom mohli tento
výpočet provést, je nutná znalost několika parametrů, mezi které patří tuhost vzpěry
(kv) mezi bodem P a vstupním bodem, konstanta tlumení (bv) této části vzpěry a
hmotnost na vstupním bodě (mvs). Z úvahy uvedené v kapitole 5.5 a ze znalosti tvarů
kmitů kloubů ve stroji lze stanovit hodnotu homotnosti mvs = 86kg. Vzdálenost mezi
senzory v bodě P a vstupním bodě je h = 60cm. Z této vzdálenosti lze pak určit na
základě konstrukčního katalogu pro vzpěru tuhost mezi těmito body, která je kv =
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352N/µm, viz kap. 5.5. Při určení konstanty tlumení bv mezi těmito body se vychází
z rovnice (5.28). Uvážíme-li, že doposud bylo měřené tlumení frekvenčně nezávislé
(viz kap. 7.3), vychází se i v tomto případě z frekvenčně nezávislé konstanty tlumení.
Vztah (5.28) je pak upraven jako

bv = Dkv (8.1)
Odhadovaná hodnota konstanty tlumení části vzpěry před vstupním bodem je tedy
bv = 0, 0011 ·352 ·103 = 387N/mm. Při použití frekvenčně nezávislé konstanty tlumení
musí být upraven vztah pro výpočet síly, pro nějž v tomto případě platí

Fk = kv (up − uvs) +
bv

ω
(u̇p − u̇vs) − mvsüvs (8.2)

kde ω je kruhová budicí frekvence.
Na tomto místě jsou známy již všechny potřebné veličiny pro určení tuhosti a tlu-

mení kloubu ve stroji. Při zpracování měřených signálů je využito stejného postupu
jako v případě měření ve zkušebním zařízení. Tento postup je schématicky znázor-
něn na obr. 7.6. Samotné měření je pak provedeno dvakrát a sice jednou při zapnuté
a podruhé při vypnuté regulaci pohonů, protože lze na tomto místě jen velmi těžko
odhadnout vliv regulace pohonů na výsledky měření.

8.3 Měření p ři vypnuté regulaci pohonů

Při vypnuté regulaci pohonů jsou splněny podmínky jak stacionárního, tak i kauzál-
ního chování měřeného systému a tudíž jsou měřeny výlučně vlastnosti kloubu a
pohonu. Během měření se ukázalo, že stanovený frekvenční rozsah 295Hz až 315Hz
je příliš veliký. Tato skutečnost byla zjištěna na základě průběhů měřené amplitudy
kmitání a tlumicí práce v závislosti na budicí frekvenci, viz obr. 8.3 Z tohoto obrázku
je zřejmé, že tlumicí práce není na hranicích zvoleného frekvenčního rozsahu (ob-
zvlášt’ při hodnotě budicí frekvence 295Hz) v žádné souvislosti s amplitudou buzení
tak, jak vyjadřuje rovnice (5.8). Z tohoto důvodu byl vyhodnocovaný soubor oříznut
jen na frekvenční obor 300Hz až 310Hz. Výsledky měření amplitudy kmitání kloubu a
tlumicí práce v tomto frekvenčním oboru jsou znázorněny na obr 8.4.

Tento fenomén lze vysvětlit tak, že při frekvencích nižších, popř. vyšších, než je
uvedený rozsah, se začínají projevovat jiné tvary kmitu, které značně zkreslují mě-
řený výsledek. Z tohoto obrázku lze dále usoudit, že tlumicí práce je v pozorovaném
frekvenčním rozsahu nezávislá na budicí frekvenci. V tomto případě může být sesta-
vena závislost na budicí práci tak, jak je znázorněna na obr. 8.5. Hodnoty parametrů
J a n byly získány aproximací opět za využití metody nejmenších čtverců (viz (7.6)).
Jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8.3. Porovnáme-li konstanty tlumení namě-
řené ve stroji bSt = 33, 7 · 106N/m s hodnotami naměřenými ve zkušebním zařízení
bZZ = 2, 75 · 106N/m, zjistíme, že hodnoty získané měřením ve stroji bez zapnuté
regulace pohonů jsou přibližně 12, 3× větší. Průměrná naměřená hodnota tuhostí je
¯kSt = 3, 11·108N/m. Srovnáme-li tuto hodnotu s maximální naměřenou tuhostí kloubu96
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Obrázek 8.3: Pr·b¥h amplitudy deformae kloubu v závislosti na budií frekveni (levá£ást) v oboru 295Hz aº 315Hz, pr·b¥h závislosti tlumií práe na budiífrekveni (pravá £ást) ve stejném oboru

300 305 310
2

4

6

8

10

12

14x 10
−7 Amplitude

Frequency (Hz)

A
m

pl
itu

de
 o

f V
ib

ra
tio

n 
(m

)

 

 

Excit.Ampl.50%
Excit.Ampl.70%
Excit.Ampl.100%
Excit.Ampl.120%

300 305 310
0

1

2

x 10
−4 Damping Work

Frequency (Hz)

D
am

pi
ng

 W
or

k 
(J

)

 

 

Excit.Ampl.50%
Excit.Ampl.70%
Excit.Ampl.100%
Excit.Ampl.120%

Obrázek 8.4: Pr·b¥h amplitudy deformae kloubu v závislosti na budií frekveni (levá£ást) v oboru 300Hz aº 310Hz, pr·b¥h závislosti tlumií práe na budiífrekveni (pravá £ást) ve stejném oboru
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Aproximace Jun

Aproximace Ju2

Naměřené body

Obrázek 8.5: Závislost tlumií práe za jednu periodu na amplitud¥ kmitání p°i m¥°eníve stroji bez zapnuté regulae pohon· J nLineární model tlumení 1, 06 · 108N/m 2Nelineární model tlumení 1030N/m 1, 19Tabulka 8.2: Hodnoty parametr· tlumení získané z aproximaí závislosti tlumií práena amplitud¥ kmitání p°i m¥°ení ve stroji bez zapnuté regulae pohon·
ve zkušebním zařízení, která je kZZ = 175N/µm, zjistíme, že tuhost kloubu namě-
řená ve stroji je cca 1, 8× větší než hodnota tuhosti naměřená ve zkušebním zařízení.
Uvážíme-li fakt, že hodnota tuhosti naměřená ve zkušebním zařízení odpovídá re-
alitě, lze prohlásit, že měření ve stroji bez zapnuté regulace pohonů jsou zatížena
značnou chybou. Na obr. 8.6 je v pravé části znázorněn průběh tuhostí v závislosti na
budicí frekvenci. V levé části tohoto obrázku je pak znázorněn průběh stupně tlumení
spočteného dle

D =
1

2π

Wd

Wpot

(8.3)
kde Wd je tlumicí práce za jednu periodu a Wp je potenciální energie při maximální
deformaci kloubu. Z obrázku 8.6 je zřejmé, že existuje určitá závislost jak tuhosti, tak
i tlumení kloubu na budicí frekvenci. Z rozptylu těchto hodnot lze prohlásit, že úroveň
rušení během měření byla velmi nízká. Z těchto obrázků ja dále zřejmé, že existují
místa, ve kterých se hodnoty tuhosti a tlumení kloubu odlišují podstatně méně, než
bylo výše uvedeno. Na obr. 8.7 jsou znázorněny dvě naměřené hysterezní křivky.
Hysterezní křivka na obr. 8.7(a) byla měřena při budicí frekvenci 303Hz a budicí am-
plitudě 70%. Tato křivka se velmi podobá naměřené hysterezní křivce ve zkušebním
zařízení, viz obr. 7.12. Oproti tomu hysterezní křivka na obr. 8.7(b), která byla měřena
při budicí frekvenci 305Hz a budicí amplitudě 50%, vykazuje ve srovnání se sousední
hysterezní křivkou několikrát vyšší tlumení i vyšší tuhost. 98
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Obrázek 8.7: Hysterezní k°ivky získané p°i m¥°ení ve stroji bez zapnuté regulae po-hon·, a) p°i budií frekveni 303Hz a budií amplitud¥ 70%, b) p°i budiífrekveni 305Hz a budií amplitud¥ 50%
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Obrázek 8.8: a) Frekven£ní spektrum signál· m¥°enýh na vzp¥°e bez buzení, b) Frek-ven£ní spektrum signál· m¥°enýh na vzp¥°e p°i budií frekveni 295Hz

8.4 Měření p ři zapnuté regulaci pohonů

Zapnutá regulace ve stroji způsobuje lehké buzení měřené struktury. Tím pádem se
v tomto případě nejedná o kauzální a stacionární chování zkoumané struktury, tj.
nejsou měřeny pasivní vlastnosti kloubu. Tento druh měření by měl ovšem odrážet
skutečné podmínky, které panují ve stroji během obrábění. Z tohoto důvodu bylo pro-
vedeno měření při zapnuté regulaci pohonů. Dříve než byly měřeny hysterezní křivky,
bylo provedeno měření signálů bez zatížení. Při tomto měření bylo zjištěno, že signály
ze senzorů na rámu stroje (ve výstupním bodě) nejsou zatíženy výrazným rušením.
Pro signály ze senzorů umístěných na vzpěře byla pozorovnána hodnota rušení asi
450× větší než v případě senzorů na rámu. Tyto signály jsou znázorněny ve frekvenč-
ním spektru na obr. 8.8. Z tohoto obrázku je jasné, že regulace pohonů způsobuje
určité buzení struktury. Velikost tohoto rušení je ovšem při zapnutém buzení zane-
dbatelná.

Při tomto měření byly využity stejné parametry buzení jako v případě měření bez
zapnuté regulace pohonů, tj. rozsah budicí frekvence byl 300Hz až 310Hz a amplituda
buzení 50%, 70%, 100% a 120%. Na základě těchto budicích parametrů byla stejně
jako v předchozích případech sestavena závislost amplitudy kmitání a tlumicí práce
na frekvenci buzení. Tyto závislosti jsou znázorněné na obrázku 8.9. Porovnáme-li
tyto průběhy s průběhy získanými při měření ve stroji bez zapnuté regulace pohonů,
viz obr. 8.4, zjistíme, že se od sebe nepatrně odlišují. Na základě průběhů z obr. 8.9
lze s určitostí prohlásit, že neexistuje lineární závislost tlumicí práce za jednu periodu
na budicí frekvenci. Na základě tohoto poznatku byl sestaven průběh tlumicí práce za
jednu periodu v závislosti na budicí frekvenci, viz obr. 8.10.

Hodnoty parametrů J a n byly získány aproximací za využití metody nejmenších
čtverců (viz rovnice (7.6)). Z těchto aproximací byly zjištěny hodnoty nezbytné pro po-
pis tlumicí práce v závislosti na amplitudě kmitání, která je vyjádřena rovnicí (5.8).
Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8.3. Porovnáme-li konstanty tlumení namě-
řené ve stroji bStReg = 33 · 106N/m s hodnotami naměřenými ve zkušebním zařízení
bZZ = 2, 75 · 106N/m, zjistíme, že hodnoty získané měřením ve stroji jsou přibližně100
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Obrázek 8.11: Pr·b¥hy stupn¥ tlumení (levá £ást) a tuhosti (pravá £ást) kloubu v závis-losti na budií frekveni pro m¥°ení ve stroji se zapnutou regulaí pohonu
12× větší. Průměrná naměřená hodnota tuhostí je ¯kSt = 3, 24 · 108N/m. Srovnáme-li
tuto hodnotu s maximální naměřenou tuhostí kloubu ve zkušebním zařízení, která je
kZZ = 175N/µm, zjistíme, že tuhost kloubu naměřená ve stroji je cca 1, 8× větší než
hodnota tuhosti naměřená ve zkušebním zařízení. Porovnáme-li dosažené výsledky
s výsledky získanými při měření ve stroji bez zapnuté regulace pohonů, zjistíme, že
se vzájemně moc neliší. Pro úplnost je na obr. 8.6 (v pravé části) znázorněn průběh
tuhosti v závislosti na budicí frekvenci. V levé části tohoto obrázku je pak znázorněn
průběh stupně tlumení spočteného dle rovnice 8.3. Z tohoto obrázku je zřejmé, že
průběhy stupně tlumení v závislosti na budicí frekvenci vykazují větší rozptyl než v
případě měření s vypnutou regulací pohonů. Průběhy tuhosti zůstaly až na její mini-
mální hodnotu, která je v tomto případě o něco málo vyšší než při měření s vypnutou
regulací, téměř nezměněny.

Na obr. 8.12 jsou dále znázorněny hysterezní křivky, které byly získány během mě-
ření ve stroji se zapnutou regulací pohonů. Hysterezní křivka na obr. 8.12(a) byla
měřena při budicí frekvenci 303Hz a budicí amplitudě 50%. Tato křivka je podobná
naměřené hysterezní křivce ve zkušebním zařízení, viz obr. 7.12. Oproti tomu hys-
terezní křivka na obr. 8.12(b), která byla měřena při budicí frekvenci 305Hz a budicí
amplitudě 50%, vykazuje ve srovnání se sousední hysterezní křivkou několikrát vyšší
tlumení i vyšší tuhost. Podobné závěry byly provedeny u měření ve stroji bez zapnuté
regulace pohonů, viz obr. 8.12.
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Obrázek 8.12: Hysterezní k°ivky získané p°i m¥°ení ve stroji se zapnutou regulaí po-hon·, a) p°i budií frekveni 303Hz a budií amplitud¥ 50%, b) p°i budiífrekveni 305Hz a budií amplitud¥ 50%1. Ampl.1 2. Ampl.2 3. Ampl.3 4. Fáze1 5. Fáze2St. tlumení 0, 126 −0, 187 −0, 027 −0, 483 −0, 209Tuhost 9, 5 · 107 −1, 4 · 108 3, 1 · 106 −2, 3 · 108 2, 3 · 1086. Fáze3 7. Hmotnost 8. Tlum.konst. 9. TuhostSt. tlumení −1, 8 · 10−5 −0, 004 −2, 5 · 10−6 −1, 1 · 10−9Tuhost 2, 6 · 105 3, 1 · 106 224 1Tabulka 8.4: Citlivostní analýza pro m¥°ení tlumení a tuhosti kloubu ve stroji
8.5 Citlivostní analýza pro m ěření ve stroji

Aby bylo možno zjistit vliv parametrů, popř. zdroje možných chyb na měřené výsledky,
je i v tomto případě provedena citlivostní analýza. Výsledky jsou uvedeny ve formě
citlivostní matice, která je znázorněna ve formě tabulky 8.4 a obr. 8.13.

Z těchto výsledků je zřejmé, že největší vliv na měřené hodnoty tlumení mají fázová
posunutí měřená v bodě P a vstupním bodě. To stejné lze prohlásit i pro měření tu-
hosti s tím rozdílem, že v případě stejné chyby se jejich vliv vyruší. Mezi další hodnoty,
které mají významný vliv na měřenou tuhost a tlumení kloubu ve stroji, patří amplitudy
odezvy v těchto dvou bodech. Pro měřené tlumení stojí za zmínku vliv hmotnosti a
amplitudy kmitání ve výstupním bodě. Ostatní parametry mají na výsledek jen malý
až nepodstatný vliv. Z této analýzy lze říci, že je výhodné použít senzory s podobnou
chybou měření a zároveň je nezbytné věnovat značnou pozornost měření odezvy
na vzpěře. To znamená především věnovat značnou pozornost kvalitnímu připevnění
senzoru ke vzpěře, viz obr. 8.2.
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8.6 Shrnutí

Z uvedených výsledků měření je zřejmé, že měření při zapnuté a vypnuté regulaci
pohonů jsou si velmi podobná, ne-li shodná. Dále bylo ukázáno, že po statistickém
vyhodnocení měřených výsledků se hodnoty získané z měření ve stroji značně od-
lišují od hodnot získaných z měření ve zkušebním zařízení. Uvážíme-li, že hodnoty
naměřené ve zkušebním zařízení odpovídají realitě, lze dojít k závěru, že výsledky
měření provedených ve stroji novou metodou jsou chybné. Aby bylo možno identifi-
kovat zdroj chyb, byla provedena citlivostní analýza pro toto měření. Na prvním místě
se jako možný zdroj chyb nabízejí odhadnuté parametry tuhostí a tlumení vzpěry a
kmitající hmotnosti. Při této analýze se ovšem ukázalo, že tyto parametry mají jen ne-
podstatný vliv na výsledek měření. Největší vliv mají fázová posunutí měřená senzory
na vzpěře. Uvážíme-li, že měření fázových posunutí je samo o sobě velmi přesné, na-
bízí se vysvětlení, že fázové posunutí je způsobeno technickým provedením připev-
nění senzorů na vzpěře. Z tohoto důvodu bylo při realizaci tohoto upevnění použito
speciálních přípravků, které mají za úkol tuto chybu eliminovat. Mezi další hodnoty,
které mají značný vliv na měření, patří hodnoty amplitudy kmitání měřené na vzpěře.
Vliv těchto hodnot se v případě jejich shodné velikosti vyruší. Tato skutečnost byla při
měření zohledněna tak, že pro jejich měření bylo užito shodných senzorů.

Výsledky citlivostní analýzy nedávají jasnou odpověd’ na příčinu chybných hodnot
tlumení a tuhostí při měření ve stroji. Další zdroj příčin může být v rušení. Zde je
potřeba ještě prozkoumat různé techniky pro statistické vyhodnocení signálů, které
by byly použitelné při sestavování hysterezních křivek.

Prohlédneme-li si obrázky 8.12(a) a 8.7(a), zjistíme, že existují i naměřené hys-
terezní křivky, které se do značné míry podobají křivkám měřeným ve zkušebním
zařízení. To je první náznak toho, že zvolený princip metody pro měření tuhostí a tlu-
mení kloubů vestavěných v paralelně kinematických obráběcích strojích je správný.
Je-li pozorován tvar kmitu kloubu ve stroji, viz obr. 8.1, zjistíme, že deformace kloubu
není rozsáhlá tak, jako při měření ve zkušebnním zařízení. Tato skutečnost může vy-
světlovat vyšší hodnoty tuhostí získané při měření ve stroji. Dále je zřejmé, že tuhost104
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i tlumení vykazují jistou závislost na budicí frekvenci. Tento fenomén lze vysvětlit jen
tak, že se s budicí frekvencí postupně mění i tvar kmitu a tudíž i procesy způsobující
tlumení, popř. deformace určující tuhost.
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9 Závěr

V této práci byl představen vývoj nové metody pro měření tuhostních a tlumicích
vlastností kloubů vestavěných v paralelně kinematických obráběcích strojích s pro-
měnlivou délkou vzpěr.

V kapitole 2 byl představen krátký přehled stavu poznání v oblasti obráběcích strojů
s paralelně kinematickými strukturami. Z tohoto přehledu je jasné, že jednou z mož-
ností, jak vylepšit pracovní přesnost těchto strojů, která doposud zaostává ve srov-
nání s obráběcími stroji se sériovou kinematikou, je využití kompenzačních metod.
Aby byly tyto kompenzační metody úspěšné, je nezbytná znalost vlastností kompen-
zované struktury. Na tuto skutečnost je zaměřena předložená práce, která si klade za
úkol vyvinout měřicí metodu pro zjištění těchto vlastností.

Tato metoda byla vyvinuta a ověřena na stroji P800M a jeho Kardanově kloubu,
které byly představeny v kapitole 4.

Vlastní vývoj a ověření nové měřicí metody byl zahájen v kapitole 5 popisem prin-
cipu navržené měřicí metody. V rámci této kapitoly byly dále představeny a kriticky
posouzeny dosavadní způsoby měření tuhostí a tlumení v oblasti obráběcích strojů.
Na základě toho byla vybrána metoda měření hysterezních křivek. Tato metoda byla
v této práci rozvinuta a upravena pro potřeby měření vlastností součástí, jež vykazují
vlastní tvary kmitu. Výhodou této metody je fakt, že jsou pomocí jednoho měření a
posléze vyhodnocení získány hodnoty tuhosti i tlumení.

Aby bylo možno získat co možná nejpřesnější hysterezní křivky pro součásti, které
vykazují vlastní tvary kmitů, musí být měřené signály filtrovány. Návrh měřicího ře-
tězce s odpovídajícími postupy pro zpracování signálu byl popsán v kapitole 6. Zde
bylo na základě porovnání šesti filtrů ukázáno, že se jako nejvhodnější filtr jeví filtr
ve frekvenčním spektru. Při použití tohoto filtru je nezbytné dbát na správnou délku
měřeného signálu. Za tímto účelem byl navržen postup k výběru vhodných parametrů
při měření s ohledem na přesnost filtrovaného signálu. Protože Fourierova transfor-
mace, která je využita při filtraci, je lineární transformací, bylo provedeno také zkou-
mání vlivu této transformace na transformované nelineární signály. Za tímto účelem
byly zkoumány elementární nelineární signály, které vzniknou při využití polynomiální
charakteristiky tuhostí, elementu s vůlí, elementu s paralelně a sériově řazenou pruži-
nou s třecím prvkem. Z tohoto pozorování je zřejmé, že linearizace vlivem Fourierovy
transformace nezpůsobuje při fyzikálních nelinearitách žádné chyby v hodnotě tlu-
micí práce. V případě kinematických nelinearit dochází již ke zkreslení výsledků. Z
dalšího pozorování je zřejmé, že všechny druhy nelinearit se projevují při Fourierově
transformaci vyššími harmonickými kmity, jejichž frekvence je vždy lichým násobkem
základní frekvence (původní frekvence signálu). Dále byly zjištěny i další závislosti,
které ovšem nemají praktický význam jako předchozí poznatek o lichých násobcích106
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základní frekvence. Na základě těchto pozorování byly provedeny pokusy o rekon-
strukci nelineárních signálů z frekvenčních spekter - syntéza. V případě kinematic-
kých nelinearit byla tato syntéza provedena s úspěchem jen u progresivní polynomi-
ální závislosti síly na deformaci. Uvážíme-li, že kontaktní tuhosti vykazují tento druh
nezávislosti a že nelinearity v součástech obráběcích strojů vznikají právě na základě
kontaktních ploch, je právě tato závislost síly na deformaci při využití v oblasti obrá-
běcích strojů nejpodstatnější.

Tyto poznatky byly pak využity při měření jak na zkušebním zařízení, tak i ve stroji.
Měření vlastností kloubu ve zkušebním zařízení bylo představeno v kapitole 7. Zde
byla nejdříve v krátkosti popsána konstrukce zkušebního zařízení. Dále byly předsta-
veny výsledky modální analýzy, která byla provedena za účelem získání přehledu o
dynamickém chování celého zkušebního zařízení. Na základě této modální analýzy a
měřených průběhů dynamických poddajností byly vybrány dva tvary kmitů, při nichž
byla nová metoda aplikována. Z prvního tvaru kmitu byly novou metodu zjištěny pa-
rametry tuhostí a tlumení pružin, na nichž celé zkušební zařízení leží. Při porovnání
naměřených tuhostí pružin novou metodou s výsledky získanými měřením samotných
pružin bylo zjištěno, že jsou tyto hodnoty vzájemně shodné. Po určení parametrů pru-
žin mohlo být přistoupeno k měření vlastností kloubu. Po vyhodnocení byla zjištěna
dobrá korelace mezi tuhostí získanou novou metodou a tuhostí měřenou staticky. Tato
skutečnost byla navíc potvrzena i při porovnání vlastních frekvencí, které byly získány
na základě modelu, jehož parametry byly novou metodou identifikovány, s měřenými
hodnotami. Pro posouzení parametrů tlumení kloubu získaného na základě nové mě-
řicí metody bylo využito srovnání s výsledky z experimentální modální analýzy a mě-
ření odeznívání volných kmitů. Z tohoto srovnání bylo zřejmé, že se hodnoty tlumení
u všech tří metod do jisté míry liší. I přesto můžeme ovšem konstatovat, že nová
metoda je zcela využitelná i pro měření parametrů tlumení kloubů.

V návaznosti na tyto závěry bylo přistoupeno k měření tuhostních a tlumicích vlast-
ností kloubu vestavěného ve stroji. Aby bylo možné porovnat výsledky měření ve stroji
s výsledky měření ve zkušebním zařízení, byly hledány podobné tvary kmitů. Nale-
zením těchto tvarů kmitů se automaticky určila velikost budicí frekvence při tomto
měření. Po několika pokusech byl nalezen frekvenční obor, ve kterém měření pro-
běhlo. Za účelem minimalizování rušení způsobených upnutím senzorů, byl vyroben
speciální přípravek pro upnutí senzorů na vzpěru. Samotné měření bylo provedeno při
vypnuté a při zapnuté regulaci pohonů. To lze odůvodnit tak, že měření při zapnuté re-
gulaci odráží skutečné podmínky, které panují během obrábění, ale na druhou stranu
způsobuje jisté buzení struktury, čímž nemusí být chování této struktury při měření
novou metodou již považováno za kauzální a stacionární. Jak výsledky ukázaly, obě
měření jsou si velmi podobná, ne-li shodná. Při pozorování výsledků měření ve stroji s
výsledky měření ve zkušebním zařízení byl učiněn závěr, že měření ve stroji jsou zatí-
žena značnou chybou. Při dalším zkoumání příčin tohoto zdánlivého neúspěchu bylo
zjištěno, že mezi možné příčiny patří rušení během měření a měnící se tvary kmitů
kloubu ve zkoumaném frekvenčním rozsahu. Tato skutečnost vyplývá z průběhů tu-
hostí a stupňů tlumení v závislosti na budicí frekvenci. Při pozorování jednotlivých
hysterezních křivek, bylo zjištěno, že některé hysterezní křivky získané měřením ve107
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stroji jsou velice podobné hysterezním křivkám, které byly měřeny ve zkušebním zaří-
zení. Tuto skutečnost lze považovat za ukazatel toho, že princip zde navržené měřící
metody je správný.

Při dalším vývoji této metody je nezbytné naleznout, popř. vyvinout, metodu pro
statistické zpracování měřených signálů tak, aby byl minimalizován vliv rušení. Z výše
uvedených závěrů vyplývá, že je nezbytné tuto metodu přezkoušet na měření méně
komplikovaných součástí výrobních strojů, než jsou klouby, které vykazují dva stupně
volnosti. Mezi součásti, na kterých by tato metoda mohla být dále rozvíjena, by mohlo
patřit např. valivé vedení nebo kuličkové šrouby v obráběcích strojích.

108



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥
Literatura

[1] Merlet, J.-P.: Parallel Robots. Kluwer Academic Publishers, 2000.

[2] Hertel, A.: Requirements for Parallel Kinematics for Powertrain Manufacturing
in the Automotive Industry. V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel Kinematics Se-
minar PKS 2004, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2004, s. 753 – 762.

[3] Wieland, F.: Entwicklungsplattform für Parallelkinematiken und Prototyp einer
Werkzeugmaschine. Dissertation, TU Chemnitz, 1999.

[4] Wieland, F.; Neugebauer, R.; Schwaar, M.; Hochmuth, C.: Erfahrungen mit ei-
ner Hexapod-Werkzeugmaschine in der Produktionstechnik. V: Neue Maschi-
nen Konzepte für Handhabung und Produktion, VDI Berichte 1427, VDI Verlag,
1998, s. 271 – 285.

[5] Lasch, S.; Kampmeier, N.: Application Expirience with PKM in Processing Tech-
nology. V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2004,
Verlag wissenschaftliche Scripten, 2004, s. 679 – 684.

[6] Petru, F.; Valasek, M.: Concept, Design and Evaluated Properties of TRIJOINT
900H. V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2004, Ver-
lag wissenschaftliche Scripten, 2004, s. 569 – 584.

[7] Staimer, D.: Erfahrungen mit Parallelkinematiken Hexapod und Dyna-M. V: In-
novative Werkzeugmaschinen mit Parallelkinematik, VDI Berichte Reihe 2 Nr.
620, VDI Verlag, 2002, s. 1 – 14.

[8] Weck, M.; Staimer, D.: On the Accuracy of Parallel Kinematic Machine Tools De-
sign, Compensation, Calibration. V: 2. Chemnitzer Parallelkinematik-Seminar,
Verlag wissenschaftliche Scripten, 2000, s. 73 – 84.

[9] Böhler, H.; Hestermann, J.-O.; Plischke, N.: Leistung und Grenzen des PARA-
LIX - Eine inovative Werkzeugmaschine. V: Inovative Werkzeugmaschinen mit
Parallelkinematik, VDI Berichte Reihe 2 Nr. 620, VDI Verlag, 2002, s. 15 – 22.

[10] Altenburger, R.: Calibration and Parameter Estimation on PKM - A Statistical
Approach with Application. V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel Kinematics Se-
minar PKS 2004, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2004, s. 151 – 164.

[11] Weidermann, F.: Strukturoptimierung von parallelkinematischen Werkzeug-
maschinen. Dissertation, TU Chemnitz, 2002. 109



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥
[12] Kauschinger, B.: Verbesserung der Bewegungsgenauigkeit an einem Hexapod

einfacher Bauart. Dissertation, TU Dresden, 2006.

[13] Yamasaki, T.: Prädiktive Schwingungskompensation für Werkzeugmaschinen
mit Parallelkinematik. Dissertation, RWTH Aachen, 2006.

[14] Neugebauer, R. H.: Parallel Kinematic Machines in Research and Practice, The
5th Parallel Kinematics Seminar PKS2006. Verlag wissenschaftliche Scripten,
2006.

[15] Kirchner, J.: Mehrkriterielle Optimierung von Parallelkinematiken. Dissertation,
TU Chemnitz, 2001.

[16] Brecher, C.; Hoffmann, F.: Multi-Criteria Comparsion of Standardised Kinematic
Structure. V: CIRP The 5th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2006,
Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006, s. 65 – 82.

[17] Krefft, M.; Last, P.; Hesselbach, J.: New Concepts to Adapt the PKM Perfor-
mance to Application Requirements. V: CIRP The 5th Chemnitz Parallel Kine-
matics Seminar PKS 2006, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006, s. 115 –
134.

[18] Pott, A.; Boye, T.; Hiller, M.: Design and Opitmization of Parallel Kinematics
Machines under Process Requirements. V: CIRP The 5th Chemnitz Parallel
Kinematics Seminar PKS 2006, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006, s. 193
– 212.

[19] Kübler, L.; Henninger, C.; Eberhard, P.: Multi-Criteria Optimization of a Hexapod
Machine. Multibody System Dynamics 13 (2005) 2, s. 225 – 250.

[20] Müglitz, J.; Schönherr, J.; Weidermann, F.: Auslegung und Konstruktion eines
Parallelmanipulators mit dem Freiheitsgrad 3. V: Kurvengetriebe, Gelenkge-
triebe, getseuerte Antriebe Problemlösungen in der Bewegungstechnik and
Kinematik-Dynamik-Schwingungen, VDI Berichte 1281, VDI Verlag, 1996, s.
449 – 463.

[21] Schönherr, J.: Bemessen, Bewerten und Optimieren von Parallelstrukturen. V:
Chemnitzer Parallel-Strukutr Seminar, Verlag wissenschaftliche Scripten, 1998,
s. 85 – 96.

[22] Weck, M.; Giesler, M.: Task Oriented Multi-Objective-Optimization of Parallel-
Kinematics for Machine Tools. V: CIRP The 3rd Chemnitz Parallel Kinematics
Seminar PKS 2002, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2002, s. 197 – 212.

[23] Fleischer, J.; Stengele, G.; Neithardt, W.; Albers, A.; Broos, A.; Schmidt-Ewig,
J.: Optimization of a Machine Tool with Hybrid Kinematics Structure Using
Coupled Multi-Body Simulation and Finite Element Analysis. V: CIRP The110



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥
4th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2004, Verlag wissenschaftliche
Scripten, 2004, s. 545 – 556.

[24] Hensel, S.: Modellierung und Optimierung von Werkzeugmaschinen mit paral-
lelkinematischen Strukturen. Dissertation, TU Chemnitz, 2007.

[25] Neugebauer, R.; Drossel, W.-G.; Harzbecker, C.; Ihlenfeldt, S.; Hensel, S.: Me-
thod for the Optimization of Kinematic and Dynamic Properties of Parallel Kine-
matic Machines. Annals of the CIRP 55 (2006) 1.

[26] Neugebauer, R. H.: Parallelkinematische Maschinen, Entwurf, Konstruktion,
Anwendung. Spinger-Verlag, 2006.

[27] Weck, M.; Staimer, D.: Parallel Kinematic Machine Tools - Current State and
Future Potentials. Annals of the CIRP 51 (2002) 2, s. 671 – 683.

[28] Massory, O.; Wang, J.; Zhuang, H.: On the Accuracy of a Stewart Platform - Part
II Kinematic Calibration and Compensation. V: IEEE International Conference
on Robotics and Automation, Atlanta, 1993, s. 725 – 731.

[29] Hesselbach, J.; Bier, C.; Pietsch, I.; Plitea, N.: Impact of Passive Joint Sensor
on the Performance of Parallel Robots. Production Engineering 10 (2003) 1, s.
133 – 138.

[30] Valasek, M.; Belda, K.; Florian, M.: Control and Calibration of Redundantly
Actuated Parallel Robots. V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel Kinematics Se-
minar PKS 2004, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2004, s. 411 – 428.

[31] Pritschow, G.; Eppler, C.; Garber, T.: Influence of the Dynamic Stiffness on the
Accuracy of PKM. V: CIRP The 3rd Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS
2002, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2002, s. 313 – 334.

[32] Parenti-Casteli, V.; Di Gregorio, R.: Influence of Manufacturing Errors on the
Kinematic Performances of the 3-UPU Parallel Mechanism. V: 2. Chemnit-
zer Parallelkinematik-Seminar, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2000, s. 85 –
100.

[33] Patel, A.; Ehmann, K.: Volumetric Error Analysis of a Stewart Platform Based
Machine Tool. Annals of the CIRP 46 (1997) 1, s. 287 – 290.

[34] Wang, J.; Massory, O.: On the Accuracy of a Stewart Platform - Part I The Effect
of Manufacturing Tolerances. V: IEEE International Conference on Robotics
and Automation, Atlanta, 1993, s. 114 – 120.

[35] Bringmann, B.: 3D Error Compensation for Parallel Kinematics. V: CIRP The
5th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2006, Verlag wissenschaftliche
Scripten, 2006, s. 531 – 546.

111



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥
[36] Boye, T.; Verl, A.: Optimal Set of Poses to Calibrate Parallel Kinematics for

Given Measurement Devices. V: CIRP The 5th Chemnitz Parallel Kinematics
Seminar PKS 2006, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006, s. 635 – 655.

[37] Schönherr, J.: Zur Kalibrierung von Parallelmanipulatoren. V: 2. Chemnitzer
Parallelkinematik-Seminar, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2000, s. 113 –
124.

[38] Tönshoff, H.; Günther, G.; Grendel, H.: Einfluss von fertigungsfehlern auf die
Hybridkinematik Georg V. V: 2. Chemnitzer Parallelkinematik-Seminar, Verlag
wissenschaftliche Scripten, 2000, s. 203 – 214.

[39] Chang, P.; Li, T.; Guan, L.: Minimal Linear Combinations of the Error Para-
meters for Kinematic Calibration of Parallel Kinematic Machines. V: CIRP The
3rd Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2002, Verlag wissenschaftliche
Scripten, 2006, s. 565 – 584.

[40] Behrens, A.; Beyer, L.: Genauigkeitssteigerung von Parallelrobotern. V:
2. Chemnitzer Parallelkinematik-Seminar, Verlag wissenschaftliche Scripten,
2000, s. 471 – 480.

[41] N.N.: Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik. Ja-
hresbericht (2003).

[42] Bleicher, F.; Puschitz, F.; Theiner, A.: Laser Based Measurement System for
Calibrating Machine Tools in 6 DOF. V: CIRP The 3rd Chemnitz Parallel Kine-
matics Seminar PKS 2002, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006, s. 617 –
634.

[43] D., D.: Mobility Constraints on the Legs of a Parallel Robot to Improve the Kine-
matic Calibration. V: Neue Maschinen Konzepte für Handhabung und Produk-
tion, VDI Berichte 1427, VDI Verlag, 1998, s. 187 – 200.

[44] Neugebauer, R.; Krabbes, M.; Kretzschmar, W.; Schönitz, J.: Improvement of
the Calibration Accuracy by a New Measurement Process. V: CIRP The 3rd
Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2002, Verlag wissenschaftliche
Scripten, 2002, s. 277 – 284.

[45] Cenati, C.; Cibien, M.; Molinari Tosatti, L.; Rebaglia, B.: Methodological Aspects
on Pose Error Characterization and Calibration of Parallel Kinematic Machines
(PKM). V: CIRP The 3rd Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2002,
Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006, s. 963 – 982.

[46] Bleicher, F.; Günther, G.: Automatically Operating Calibration Method for a
Three-Axis Parallel Kinematic Machine. V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel Ki-
nematics Seminar PKS 2004, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2004, s. 165
– 183. 112



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥
[47] Beyer, L.; Wulfsberg, J.-P.: Calibration of Parallelrobots with ROSY. V: CIRP The

3rd Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2002, Verlag wissenschaftliche
Scripten, 2002, s. 471 – 480.

[48] Großmann, K.; Wunderlich, B.; Szatmari, S.: The Precision Concept of the Pa-
rallel Kinematics. V: 11th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-
Danube Region RAAD 2002, 2002, s. 237 – 241.

[49] Großmann, K.; Wunderlich, B.; Szatmari, S.: Progress in Accuracy and Calib-
ration of Parallel Kinematics. V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel Kinematics
Seminar PKS 2004, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2004, s. 49 – 68.

[50] Ecorchard, G.; Neugebauer, R.; Maurine, P.: Self-Calibration of a Redundantly
Actuated Parallel Kinematic Machine Tool. V: CIRP The 5th Chemnitz Parallel
Kinematics Seminar PKS 2006, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006, s. 477
– 496.

[51] Khufuß, B.; Schenck, C.; Allers, S.: Static Calibration of a Tripod by Neural
Network Error Identification. V: CIRP The 5th Chemnitz Parallel Kinematics
Seminar PKS 2006, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006, s. 603 – 617.

[52] Fazenda, N.; Lubrano, E.; Rossopoulus, S.; Clavel, R.: Calibration of the 6 DOF
High-Precision Flexure Parallel Robot SIGMA 6. V: CIRP The 5th Chemnitz Pa-
rallel Kinematics Seminar PKS 2006, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006,
s. 379 – 398.

[53] N.N.: Komponenten für Parallelkinematiken. Katalog INA (2003).

[54] Dürschmied, F.; Hestermann, J.-O.: Achieving Technical and Economical Po-
tential with INA Components. V: CIRP The 3rd Chemnitz Parallel Kinematics
Seminar PKS 2002, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2002, s. 263 – 276.

[55] Harzbecker, C.; Wieland, F.; Nestler, R.; Konvicka, J.; Albert, E.; B., S.: Linear-
streben für Parallelstrukturen, Chemnitzer Parallel-Struktur Seminar. V: Chem-
nitzer Parallel-Struktur Seminar, Verlag wissenschaftliche Scripten, 1998, s. 51
– 63.

[56] Neugebauer, R.; Wieland, F.; Ihlenfeldt, S.: Strukturen mit Teleskopantrieben. V:
Chemnitzer Parallel-Struktur Seminar, Verlag wissenschaftliche Scripten, 1998,
s. 129 – 142.

[57] Neugebauer, R.; Noack, S.: The Accuracy of Hydraulically Driven Strut for Pro-
duction Machines. V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS
2004, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2004, s. 503 – 516.

[58] Tönshoff, H.; Grendel, H.; Günther, G.: Aktor für Parallelkinematiken mit Linear-
direktantrieb. V: 2. Chemnitzer Parallelkinematik-Seminar, Verlag wissenschaft-
liche Scripten, 2000, s. 423 – 440. 113



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥
[59] Heisel, U.; Maier, V.: Gestaltung und Bewertung von Gelenkeinheiten für

Maschine mit Hexapod Kinematik Teil I. V: Chemnitzer Parallel-Struktur Se-
minar, Verlag wissenschaftliche Scripten, 1998, s. 27 – 39.

[60] Bode, H.; Heisel, U.: Gestaltung und Bewertung von Gelengeinheiten für
Maschine mit Hexapod Kinematik Teil II. V: Chemnitzer Parallel-Struktur Se-
minar, Verlag wissenschaftliche Scripten, 1998, s. 41 – 49.

[61] Heisel, U.; Hestermann, J.-O.: Gelenkstab und Gelenkeinheiten - Grundele-
mente von Maschinen und Parallelkinematiken. V: Neue Maschinen Konzepte
für Handhabung und Produktion, VDI Berichte 1427, VDI Verlag, 1998, s. 117
– 126.

[62] Esteban, I.; Heisel, U.: Analysis of the Component Requirements and the Feasi-
ble Mechanical Properties of Hexapod Machine Tools. V: CIRP The 5th Chem-
nitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2006, Verlag wissenschaftliche Scripten,
2006, s. 97 – 114.

[63] Franke, H.-J.; Köberlein, S.; Hagedorn, U.: Systematik und Auswahl von Ge-
lenken mit Hilfe von Konstruktionskatalogen. V: Neue Maschinen Konzepte für
Handhabung und Produktion, VDI Berichte 1427, VDI Verlag, 1998, s. 101 –
116.

[64] Otremba, R.; Franke, H.-J.: Systematic Comparison of Different Types of Pas-
sive Joints. V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2004,
Verlag wissenschaftliche Scripten, 2004, s. 749 – 764.

[65] Valasek, M.; Sulamanidze, D.; Bauma, V.: Spherical Joint with Increased Mobi-
lity for Octapod. V: CIRP The 3rd Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS
2002, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2002, s. 285 – 294.

[66] Annacondia, E.; Aprile, E.; Dotta, A.; Boer, C.: Development of Joints for Parallel
Kinematics Machines. V: CIRP The 3rd Chemnitz Parallel Kinematics Seminar
PKS 2002, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2002, s. 243 – 262.

[67] Schwaar, M.; Jaehnert, T.; Ihlenfeldt, S.: Mechatronic Design, Experimental
Property Analysis and Machining Strategies for a 5-Strut-PKM. V: CIRP The
3rd Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2002, Verlag wissenschaftliche
Scripten, 2002, s. 671 – 682.

[68] Müglitz, J.; Schönherr, J.: Miniaturisierte Parallelmanipulatoren mit stoffpa-
arigen Gelenken. V: 2. Chemnitzer Parallelkinematik-Seminar, Verlag wis-
senschaftliche Scripten, 2000, s. 353 – 368.

[69] Glöß, R.: Hexapod-Strukturen mit Mikrometer-Genauigkeit. V: Chemnitzer
Parallel-Struktur Seminar, Verlag wissenschaftliche Scripten, 1998, s. 63 – 69.

114



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥
[70] Raatz, A.; Trauden, F.; Plitea, N.; Hesselbach, J.: Design and Modelling of Com-

pliant High-Precision Parallel Robots. V: CIRP The 5th Chemnitz Parallel Kine-
matics Seminar PKS 2006, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006, s. 233 –
252.

[71] Hahn, K.; Nicola, A.; Sauer, B.: Gelenkeigenschaften von parallelkinematischen
Werkzeugmaschinen. Antriebstechnik 42 (2003) 10, s. 52 – 56.

[72] Neugebauer, R.; Drossel, W.-G.; Roscher, H.-J.; Schwaar, M.: Intelligent Strut.
V: CIRP The 3rd Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2002, Verlag wis-
senschaftliche Scripten, 2002, s. 277 – 284.

[73] Neugebauer, R.; Wittstock, V.; Illgen, A.; Kranz, B.; Naumann, G.: The 3rd Ge-
neration of an Actuator-Sensor-Unit for Tripod Structures. V: CIRP The 5th
Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2006, Verlag wissenschaftliche
Scripten, 2006, s. 324 – 340.

[74] Pavlovic, N.; Keimer, R.; Franke, H.-J.: Design of an Adaptronic Swivel Joint for
Parallel Robots Based on Quasi-Statical Clearance Adjustment. V: CIRP The
5th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2006, Verlag wissenschaftliche
Scripten, 2006, s. 341 – 356.

[75] Denkena, B.; Möhring, H.-C.; Will, J.: Force Calculation of a Statically Overde-
termined Parallel Kinematic Design of an Adaptronic Spindel System. V: CIRP
The 5th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2006, Verlag wissenschaft-
liche Scripten, 2006, s. 307 – 324.

[76] Pritschow, G.; T.L., T.; D., W.: Bahnvorbereitung für Werkzeugmaschinen mit
paralleler Kinematik. V: Chemnitzer Parallel-Struktur Seminar, Verlag wis-
senschaftliche Scripten, 1998, s. 179 – 192.

[77] Schwaar, M.; Karczewski, Z.: Hexapod Steuerungsstruktur und Regelung. V:
Chemnitzer Parallel-Strukutr Seminar, Verlag wissenschaftliche Scripten, 1998,
s. 195 – 203.

[78] Kreidler, V.: Anwendung und Leistungsfähigkeit der Steuerung 840D in Parallel-
strukturen. V: Chemnitzer Parallel-Struktur Seminar, Verlag wissenschaftliche
Scripten, 1998, s. 205 – 223.

[79] Haferkorn, V.: Steuerungstechnik für Octahedral Hexapod Werkzeugmaschi-
nen aus Anwendersicht. V: Chemnitzer Parallel-Struktur Seminar, Verlag wis-
senschaftliche Scripten, 1998, s. 169 – 178.

[80] Zinke, G.; Schwaar, M.; Karczewski, Z.; Glöß, R.; B., D.: Steuerungsfunktionen
zur Erhöhung von Genauigkeit und Leistungsfähigkeit von Werkzeugmaschi-
nen. V: 2. Chemnitzer Parallelkinematik-Seminar, Verlag wissenschaftliche
Scripten, 2000, s. 215 – 220. 115



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥
[81] Schwindt, H.; Landgraf, G.: Technical Solution for Parallel Kinematic Machines.

V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2004, Verlag wis-
senschaftliche Scripten, 2004, s. 233 – 245.

[82] Puchtler, T.: Kinematic Transformation for the Exechon Concept in the SINU-
MERIK 840D. V: CIRP The 5th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS
2006, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006, s. 803 – 812.

[83] Schwaar, M.; Neugebauer, R.; Kirchner, J.: Steuerung von Parallelkinematiken.
V: 2. Chemnitzer Parallelkinematik-Seminar, Verlag wissenschaftliche Scripten,
2000, s. 195 – 202.

[84] Schoppe, E.; Pönisch, A.; Maier, V.; Puchtler, T.; Ihlenfeldt, S.: Tripod Machine
SKM 400 Design, Calibration and Practical Application. V: CIRP The 3rd Chem-
nitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2002, Verlag wissenschaftliche Scripten,
2002, s. 579 – 594.

[85] Weinert, K.; Surmann, T.; Du, S.: Integrated Process and Machine Simulation
for the Five-Axis Milling of Sculptured Surfaces on Parallel Kinematic Machi-
nes. V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2004, Verlag
wissenschaftliche Scripten, 2004, s. 625 – 639.

[86] Tsai, L.-W.: Robot Analysis The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators.
John Wiley and Sons, 1999.

[87] Gosselin, C.: Parallel computational algorithms for the kinematics and dynamics
of planar and spatial parallel manipulators. ASME Journal of Dynamic Systems,
Measurement and Control 118 (1996) 1, s. 22 – 28.

[88] McInroy, J.: Dynamic Modelling of Flexure Jointed Hexapods for Control Purpo-
ses. V: IEEE Conference on Control Application, Kona, 1999, s. 508 – 513.

[89] Wang, J.; Gosselin, C.: A New Approach for the Dynamics Analysis of Parallel
Manipulators. Multibody System Dynamics 2 (1998) 3, s. 317 – 334.

[90] Hesselbach, J.; Becker, O.; Krefft, M.; Pietsch, I.; Plitea, N.: Dynamic Modelling
of Plane Parallel Robots for Control Purpose. V: CIRP The 3rd Chemnitz Pa-
rallel Kinematics Seminar PKS 2002, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2002,
s. 391 – 410.

[91] Kozak, K.; Ebert-Uphoff, I.; Singhose, W.: Locally Linearized Dynamic Analysis
of Parallel Manipulators and Application of Input Shaping to Reduce Vibrations.
Transaction of the ASME 126 (2004) 1, s. 156 – 168.

[92] Dallefrate, D.; Carpanzano, E.; Molinari Tosatti, L.; Jovane, F.: A Feed Rate Op-
timization Technique for High-Speed CNC Machining with Parallel Manipula-
tors. V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2004, Verlag
wissenschaftliche Scripten, 2004, s. 371 – 388. 116



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥
[93] Hadorn, M.: Concept and Application of a Model-Based Control Input Com-

pensation for Parallel-Kinematic Machine-Tools. V: CIRP The 3rd Chemnitz Pa-
rallel Kinematics Seminar PKS 2002, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2002,
s. 351 – 370.

[94] Puchtler, T.; Hamm, C.; Geißdörfer, K.: PKM Productivity Optimized by Consi-
dering Mass Inertia during Motion Planning. V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel
Kinematics Seminar PKS 2004, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2004, s. 203
– 210.

[95] Brecher, C.; Ostermann, T.; Friedrich, D.: Control Concept for PKM Considering
the Mechanical Coupling between Actuators. V: CIRP The 5th Chemnitz Paral-
lel Kinematics Seminar PKS 2006, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006, s.
413 – 428.

[96] Denkena, B.; Holz, C.: Advanced Position and Force Control Concepts for the
Linear Direct Driven Hexapod PaLiDA. V: CIRP The 5th Chemnitz Parallel Ki-
nematics Seminar PKS 2006, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006, s. 359
– 378.

[97] Denkena, B.; Gerndel, H.; Holz, C.: Model Based Feedforward and State Con-
trol of the Parallel Kinematics PaLiDA. V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel Ki-
nematics Seminar PKS 2004, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2004, s. 185
– 202.

[98] Tönshoff, H.; Grendel, H.; Grotjahn, M.: Modelling and Control of a Linear Direct
Driven Hexapod. V: CIRP The 3rd Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS
2002, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2002, s. 335 – 350.

[99] Hesselbach, J.; Pietsch, I.; Bier, C.; Becker, O.: Model-based Control of Plane
Parallel Robots - How to Choose the Appropriate Approach? V: The 4th Chem-
nitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2004, Verlag wissenschaftliche Scripten,
2004, s. 211 – 232.

[100] Khufuß, B.; Schenck, C.: Estimated Process Time Saving by PKM and HKM
Machining. V: CIRP The 4th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2004,
Verlag wissenschaftliche Scripten, 2004, s. 277 – 290.

[101] Heimpel, W.; Schwaar, M.; Wagner, R.: Industrial Experience in Application of
Hybrid Kinematics Machines with Overlayed Axes. V: CIRP The 4th Chem-
nitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2004, Verlag wissenschaftliche Scripten,
2004, s. 313 – 328.

[102] Krabbes, M.; Neugebauer, R.; Ihlenfeldt, S.; Schröder, T.: Reactive Spliting into
Dynamic Components for Overlayed Drive Structures. V: CIRP The 4th Chem-
nitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2004, Verlag wissenschaftliche Scripten,
2004, s. 247 – 256. 117



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥
[103] Abdellatif, H.; Heimann, B.: Learning Control for Accuracy Enhancement of Pa-

rallel Kinematic Machines. V: CIRP The 5th Chemnitz Parallel Kinematics Se-
minar PKS 2006, Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006, s. 443 – 456.

[104] Maaß, J.; Kolbus, M.; Budde, C.; Hesselbach, J.; Schumacher, W.: Control Star-
tegies for Enlarging a Spatial Parallel Robot‘s Workspace by Change of Con-
figuration. V: CIRP The 5th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar PKS 2006,
Verlag wissenschaftliche Scripten, 2006, s. 515 – 530.

[105] Gosselin, C.; Angeles, J.: Singularity analysis of closed-loop kinematic chains.
IEEE Transactions on Robotics and Automation 6 (1990) 3, s. 281 – 290.

[106] Merlet, J.-P.: Singular Configurations of Parallel Manipulators and Grasmann
Geometry. Int. J. Robotics Research 11 (1992) 8, s. 45 – 56.

[107] Hebsacker, M.; Epfl, A.: Die Auslegung der Kinematik des Hexaglide - Methodik
für die Auslegung paralleler Werkzeugmaschinen. V: Neue Maschinen Konze-
pte für Handhabung und Produktion, VDI Berichte 1427, VDI Verlag, 1998, s.
51 – 66.

[108] Heisel, H., U. an Weule: Fertigungsmaschinen mit Parallelkinematiken. Shaker
Verlag, 2008.

[109] Neugebauer, R.; Weidlich, D.; Kolouch, M.; Dospel, V.: Einfluss der Gelenks-
teifigkeit auf die Arbeitsgenauigkeit einer parallelkinematischen Werkzeug-
maschine. Konstruktion 2007 (2007) 4, s. 99 – 102.

[110] N.N.: METROM Parallelkinematische Fräsmaschine. METROM GmbH, CD-
ROM, 2003.

[111] Weck, M.: Werkzeugmaschinen 5 Messtechnische Untersuchung und Beurtei-
lung, 7. Auflage. Springer Verlag, 2006.

[112] N.N.: Vorschlag einer DIN Norm Verhalten von Werkzeugmaschinen unter sta-
tischer und thermischer Beanspruchung. Berlin, Beuth Verlag, 1990.

[113] Stühler, W.: Dämpfung - Entstehung, Beschreibungsformen, Auswirkungen und
Abhängigkeiten, Grundsatzreferat. V: Dämpfung und Nichtlinearität - Phäno-
mene, Probleme, Lösungen, VDI Berichte 1082, VDI Verlag, 1993, s. 85 – 105.

[114] Mahrenholtz, O.: Werkstoffdämpfung. V: Dämpfung von Schwingungen bei
Maschinen und Bauwerken, VDI Berichte 627, VDI Verlag, 1987, s. 21 – 33.

[115] Ottl, D.: Nichtlineare Dämpfung in Raumfahrtstrukturen, Sammlung und
Auswertung von experimentellen Ergebnissen, Fortschrittberichte VDI Reihe
11 Nr. 73. VDI Verlag, 1985.

118



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥
[116] Petuelli, G.: Theoretische und experimentelle Bestimmung der Steifigkeits- und

Dämpfungseigenschaften normalbelasteter Fügestellen. Dissertation, RWTH
Aachen, 1983.

[117] Ottl, D.: Fügestellendämpfung. V: Dämpfung von Schwingungen bei Maschinen
und Bauwerken, VDI Berichte 627, VDI Verlag, 1987, s. 67 – 90.

[118] Meyer, S.: Modellbildung und Identifikation von lokalen nichtlinearen
Steifigkeits- und Dämpfungseigenschaften in komplexen strukturdynamischen
Finite Element Modellen. Dissertation, Universität Kassel, 2003.

[119] Ottl, D.: Schwingungen mechanischer Systeme mit Strukturdämpfung, VDI-
Forschungsheft Nr. 603/1981. VDI Verlag, 1981.

[120] Kolsch, H.: Schwingungsdämpfung durch statische Hysterese, Modellie-
rung von Bauteilen, Parameteridentifikation, Schwingungsberechnungen, Fort-
schrittberichte VDI Reihe 11 Nr. 190. VDI Verlag, 1993.

[121] Sun, C.; Lu, Y.: Vibration Damping of Structural Elements. Prentice Hall, PTR
Engelwood Cliffs, 1995.

[122] Ophey, L.; Weck, M.: Experimentelle und theoretische Bestimmung der
Dämpfungs- und Steifigkeitseigenschaften von Fügestellen. V: Dämpfung von
Schwingungen bei Maschinen und Bauwerken, VDI Berichte 627, VDI Verlag,
1987, s. 151 – 171.

[123] Meschke, J.: Verbesserung des dynamischen Verhaltens von Werkzeug-
maschinen durch Erhöhung der Systemdämpfung. Dissertation, TU Braun-
schweig, 1995.

[124] Maia, N.; Silva, J.; He, J.; Lieven, N.; Lin, R.; Skingle, G.; To, W.; Urgueira, A.:
Theoretical and Experimental Modal Analysis. Research Stduies Press Ltd.,
1997.

[125] Ewins, D.: Modal Testing Theory and Practice. Research Studies Press, 1985.

[126] Bohlen, S.: Zur Berechnung und Messung Mechanischer Schwingungen in
Strukturen mit nichtlinearem Fügestellenverhalten, Fortschrittberichte VDI Re-
ihe 11 Nr. 91. VDI Verlag, 1987.

[127] N.N.: Technical Documantation: Multichannel Analysis System. Brüel and
Kjaer, 1992.

[128] Natke, H.: Einfúhrung in Theorie und Praxis der Zeitreihen- und Modalanalyse,
Identifikation schwingungsfähiger elastomechanischer systeme. Vieweg Ver-
lag, 1992.

119



Disertae: M. Kolouh FSI VUT v Brn¥
[129] Werner, M.: Digitale Signalverarbeitung mit MATLAB. Vieweg and Sohn Verlag,

Wiesbaden, 2006.
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Seznam použitých symbolů

A parametr evoluční rovnice
Ad tlumící práce
Ah stavová matice parametrů pro horní bod
D stupeň tlumení
Dh stavová matice parametrů pro horní bod
F síla
FD tlumící síla
∆F rozlišení na frekvenční ose
G dynamická poddajnost
H přenosová funkce
J parameter pro výpočet tlumící práce, odchylka mezi měřeným a filtrovaným signálem
K matice tuhostí
L délka měřeného signálu
N přirozená čísla
∆P vektor změn parametrů
R třecí síla, reálná čísla
S náhradní funkce za funkci signum, citlivostní matice
T perioda harmonického kmitu
U vektor posunutí, potenciální energie
Wd tlumicí práce
Wpot potenciální energie
∆X vektor změn měřených hodnot
a součinitel ve jmenovateli přenosové funkce
b konstanta tlumení, počet bitů, součinitel ve jmenovateli přenosové funkce
c komplexní tuhost
f síla, frekvence
f0 základní frekvence
fn hodnota vedlejší frekvence
fR rezonanční frekvence, vratná síla
fsamp samplovací frekvence
g poddajnost
k tuhost
kF součinitel filtru pomocí FFT
m hmotnost
n nelineární člen, exponent, koeficient
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q maximální chyba při převodu analogického signálu na digitální signál
s vůle
t čas
u posunutí (deformace)
û amplituda posunutí
w hodnota časového okna
x hodnota signálu
y posunutí, hodnota integrovaného signálu
z Laplaceův operátor
α parametr evoluční rovnice
β parametr evoluční rovnice
ǫ přetvoření
φ pamět’ová funkce
ϕ fázový úhel
η faktor tlumení, poměr budicí frekvence k vlastní frekvenci
λ vlastní hodnota
ϑ stupeň tlumení
σ napětí
τ uběhnuvší čas od změny zatížení
ω kruhová frekvence
Ω kruhová frekvence
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Seznam použitých zkratek

A/D analog-digitální měnič
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
FEM finite element method
FFT fast fourier transformation
FIR finite impulse response
FRF forced response function
IIR infinite impulse response
Im imaginární část
MBS multibody system
PID proporcionálně integračně derivační regulátor
PKM paralelně kinematický mechanizmus
Re reálná část
SKM sériová kinematika
SPP Schwerpunktprogramm
sgn funkce signum
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