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1.0 ÚVOD 
 

V posledních letech zaznamenal automobilový průmysl obrovský pokrok v oblasti 

zavádění nových technologií. Rozdíly v kvalitě mezi jednotlivými automobilovými 

koncerny se tak neustále snižují. Každá z předních automobilek se  snaží nabídnout 

potenciálnímu zákazníkovi kvalitní vůz, pokud možno s co nejnižšími náklady na 

vývoj a výrobu vozidla. 

Jestliže počátkem 90. let se odhadoval vývoj osobního automobilu nižší střední 

třídy na 5 let, dnes se tato doba snížila přibližně na 3 roky. Dnes tedy dokáže 

automobilka flexibilněji reagovat na potřeby trhu a to může rozhodovat o budoucnosti 

celé automobilky. V oblasti konstrukce nových vozů má největší zásluhu na snížení 

doby vývoje zavedení systémů CAD. V současnosti nejvíce času je potřeba při 

testování funkčních prototypů, přičemž testování a stavba prototypů patří také 

k nejdražším položkám při vývoji vozu. Proto se automobilky snaží co nejvíce využít 

levnějšího testování v laboratořích.  

S kvalitou vozidla souvisí také celkový dojem potenciálního zákazníka. Ten kromě 

tradičních ekonomických a technických vlastností sleduje mimojité i komfort a 

zpracování automobilu. S komfortem úzce souvisí hlučnost vně i uvnitř vozidla, 

případně také úroveň vibrací na jednotlivých částech karoserie a interiéru. A právě 

možnost napodobit tyto vibrace v laboratorních podmínkách je tématem této práce.  

Cílem práce je navrhnout algoritmus, který by upravoval spektra vibrací tak, aby 

z něj vyloučil ty amplitudy, které neposkytují nosnou informaci. Dále navrhnout 

algoritmus umožňující generování takto upraveného signálu na zvolených místech 

automobilu. Součástí práce je i experiment, který by měl ověřit funkčnost těchto 

algoritmů.  
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2.0 MĚŘENÍ SIGNÁLŮ A JEJICH VYHODNOCENÍ 
 

2.1 Snímače pro měření kmitání mechanických systémů 
 

Kmitání mechanických systémů lze popsat měřením polohy a síly. Jedná se o 

měření změny délky vyvolávající mechanické napětí (tenzometry – měření síly) a 

měření síly působící na setrvačnou hmotu (snímač zrychlení – měření pohybu). 

Naměřené údaje jsou převedeny na elektrické veličiny (proud nebo napětí), které lze 

pak pomocí A/D převodníku konvertovat na číslo. 

 

2.1.1 Měření síly: 
 

Měření síly lze provádět pomocí tenzometru, nebo piezoelektrickým snímačem. 

Tenzometry jsou v podstatě elektrické odpory citlivé na deformaci, která je vyvolána 

mechanickým napětím. Tenzometry jsou obvykle uspořádány do můstků nebo 

polomůstků a jsou buď umístěny na deformačním členu siloměru, anebo přímo na 

testované konstrukci. Výstupní napětí z klasického tenzometru je zpravidla nutné 

zesílit a také dále upravit. Polovodičové tenzometry však většinou podávají 

dostatečné napětí i bez zesílení. 

Při měření síly piezoelektrickým snímačem se využívá vlastnosti 

piezoelektrického jevu. Mechanické napětí, které působí na piezo-krystal, tak vyvolá 

piezoelektrický jev, tzn. elektrický náboj. Piezoelektrický snímač lze považovat za 

zdroj elektrického náboje, a proto je potřeba jeho velikost transformovat na elektrické 

napětí. K zesílení výstupního signálu se zpravidla používají nábojové zesilovače. 

 

2.1.2 Měření pohybu: 
 

Pohyb může být popsán pomocí následujících veličin: 

dráha (výchylka)       ∫= vs)(ts dttt )()(
 

rychlost       ∫= avdsv =
d
tt )()( dttt )()(

 

zrychlení  
d
tdvta )()( =     )(ta
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Nejpoužívanějším snímačem vibrací je snímač zrychlení, neboli akcelerometr. 

Princip akcelerometru je založen na principu pohybu seismické hmoty oproti plášti 

snímače. Vznikne tak mechanické napětí, které se přes piezoelektrický prvek 

přemění na elektrický náboj. Díky vysokému výstupnímu odporu je nutné použít 

nábojový zesilovač. Mezi důležité parametry, které popisují akcelerometry, patří 

citlivost, hmotnost a frekvenční rozsah. Frekvenční rozsah akcelerometru je umístěn 

pod rezonanční frekvenci seismické hmoty. Frekvenční rozsah je také negativně 

ovlivněn způsobem uchycení k testované konstrukci (horní omezení pásma). Běžné 

akcelerometry jsou schopny měřit v jednom směru, ale na trhu jsou také snímače, 

které jsou schopny měřit i ve třech směrech. 

Při měření pomalých kmitů (např. kmitání náprav a karoserie automobilu, při jízdě 

po nerovné vozovce) pomocí akcelerometrů se v praxi používá dvojité integrace 

signálu. Díky dvojité integraci jsou ale výsledky nepoužitelné, a proto se musí ze 

signálu vyloučit nízké frekvence pomocí filtru. 

 

Dalším snímačem pohybu je snímač rychlosti. Snímač rychlosti  také obsahuje 

seismickou hmotu, ale frekvenční rozsah je situován nad její rezonanční frekvenci.. 

Rychlost pláště proti napevno umístěné seismické hmotě je převáděna pomocí 

indukce na elektrické napětí. Jedná se tedy o klasický pohyb magnetu v cívce. 

Nevýhodou snímačů rychlosti jsou jejich velké rozměry a hmotnost 

 

Tam, kde podmínky měření nedovolují použití akcelerometrů, nebo nechceme 

měření ovlivnit hmotností snímače, lze použít snímače polohy. Nejčastěji se používají 

různé laserové měřiče, kdy je paprsek laseru namířen na kmitající plochu. Mimo 

posuvů lze takto měřit i například torzní kmity. 

 

2.1.3  Měření hluku: 
 

Měření hluku se provádí pomocí zvukoměru. Samotné zaznamenání zvuku 

provádí mikrofon, který je součástí zvukoměru. V dnešní době se zpravidla používají 

kondenzátorové mikrofony, především pro svoji jednoduchost a celkem vysokou 

citlivost. 

Kondenzátorový mikrofon pracuje na principu deskového kondenzátoru, kde 

jedna deska je upevněna napevno a druhá deska představuje membránu, která se 
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deformuje vlivem působení akustického tlaku.  Deformace membrány se projeví jako 

změna kapacity kondenzátoru, která se pomocí předzesilovače převede na změnu 

napětí. 

 

2.2 Druhy signálů 
 

Pod pojmem „signál“ si můžeme představit časovou funkci, která reprezentuje 

časové průběhy fyzikálních veličin. Za signál tedy považujeme data nebo hodnoty, 

které se mění v čase nebo v prostoru. Signál jako takový obsahuje nosnou informaci 

a šum. 

Podle závislosti v čase lze signál rozdělit do dvou základních skupin. První 

skupinu tvoří signály, u kterých jsme na základě znalosti předchozího průběhu 

schopni předpovědět průběh budoucí. Mezi takové signály je možno například zařadit 

zrychlení vibrací povrchu špatně vyváženého rotoru, rotačního stroje, například 

elektromotoru. Druhou skupinu tvoří signály, které se periodicky neopakují. Do druhé 

skupiny můžeme například zařadit chvění listů stromu ve větru, jaké opravdu nelze 

předvídat. Běžné akustické signály obsahují kombinaci obou popsaných druhů 

signálů. Je jasné, že s rozdělením na periodické a neperiodické signály nemůžeme 

vystačit, a proto je vhodnější rozdělit signály podle obr. 1.    

 

      signál        
                      
                 
   deterministický       náhodný   
                 
                 
                         
                    
přechodné   periodický   kvasiperiodický  stacionární   nestacionární
                
                
                
   harmonický           

 

Obr. 1 Rozdělení signálů podle nahodilosti a jejich průběhu 

 

 - 13 - 13



Na nejvyšší úrovni jsou signály rozděleny na deterministické a náhodné. Za 

deterministický lze považovat signál, jehož časový průběh je determinován, a proto 

lze jeho průběh předvídat. Oproti tomu náhodný signál nelze předvídat. Přechodné 

signály jsou časově omezeny, zatímco periodické a kvasiperiodické trvají nekonečně 

dlouhou dobu. Mezi přechodové signály lze zařadit např. odezvu na impulsní buzení, 

případně hluk projíždějícího vozidla. Periodický signál má ještě podskupinu nazvanou 

harmonické signály, což je v podstatě sinusovka. Periodický signál je složen 

z harmonických signálů o frekvencích, které jsou násobkem jedné základní 

frekvence. Kvasiperiodický signál je také složen z harmonických signálů 

s frekvencemi, které jsou ale násobkem alespoň dvou základních frekvencí. Náhodný 

signál se dělí na stacionární a nestacionární. Za zcela náhodný signál je považován 

například šum. Strojní zařízení jsou zdrojem signálu, které mohou být souhrnně 

označeny za periodické, či kvasiperiodické. To je dáno buzením periodickou činností 

součástí zařízení (hřídele, ozubená kola, ložiska, ale i činnost spalovacího motoru).     

 

 

2.3 Způsoby vyhodnocení signálů 
 

V automobilovém průmyslu se nejčastěji vyhodnocují hluk a vibrace od 

ozubených převodů a ložisek. V následující kapitole jsou tedy rozepsány základní 

způsoby vyhodnocení naměřených akustický a vibračních signálů u ozubených 

převodů (na automobilové převodovce) a u valivých ložisek. 

 
2.3.1 Vyhodnocení akustických a vibračních signálů na automobilové 

převodovce: 
 

Analýza signálu hluku a vibrací převodovek se rozvinula zejména ve spojitosti se 

zaváděním FFT analyzátorů. Frekvenční spektrum takovéhoto signálu má snadno 

vysvětlitelné složení a jsou zpřesněna použitím harmonické analýzy. Synchronně 

filtrované záznamy signálů se prezentují v časové oblasti . 

Vibrace strojních zařízení a následný vyzařovaný hluk jsou obecně buzeny 

zvnějšku kinematicky nebo silově nebo jsou samobuzeny změnou parametrů, které 

se nazývá parametrické buzení. Pravidelnost buzení a jeho intenzita také často 
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závisí na stupni opotřebení zařízení. Snímače vibrací nelze umístit přímo u zdroje 

budících signálů, protože vznikají uvnitř zařízení, proto se měří v určité vzdálenosti 

od jejich působiště. Nosičem informace o signálu může být : 

 

- modulační signál 

- harmonické složky základního signálu  

 

Frekvenční pásmo těchto signálů pokrývá jen část frekvenčního rozsahu měření. 

V případě modulace je modulační signál v postraních pásmech o šířce jen zlomku 

frekvence nosné složky. Pro harmonické složky jsou předmětem zájmu přenosové 

vlastnosti na několika osamocených frekvencí. Mezi typické vlastnosti mechanických 

systémů patří nízké tlumení a s tím související rezonance. Je tedy důležité vybrat 

měřící body a provozní stav stroje tak, aby zkreslení signálu přenosem bylo 

minimální. Při měření vibrací se tedy vybírají místa tuhá, která nemají tendenci 

snadno rezonovat. Vhodným místem jsou například pouzdra ložisek. Vibrace mohou 

být snímány v různých veličinách (zrychlení, rychlost a výchylka měřeného bodu) a to 

v různých směrech.  

Hlavním nástrojem diagnostiky je frekvenční analýza, a proto je hlavní důraz 

kladen na vysvětlení periodicity různých dějů v měřeném zařízení. Konstrukce 

převodovky obsahuje rotační části s ložisky. Rotace těchto dílů souvisí s jejím 

vyvážením, a tedy i se vznikem buzením od dynamického nevyvážení. Budící signál 

má tedy frekvenci otáčení rotační části a ve spektru vibrací pak tato složka dominuje. 

Spojení několika rotačních strojů také nemusí být souosé a nesouosost budí ve 

spektru několik harmonických složek otáčkové frekvence. Také pracovní činnost je 

zdrojem hluku a vibrací, např. u pístového spalovacího motoru to mohou být 

jednotlivé zápaly paliva. Automobilová převodovka samozřejmě obsahuje velké 

množství ozubených převodů, přičemž záběr ozubených kol je poměrně 

komplikovaný děj s rozsáhlou odezvou, mající velmi členité spektrum. Signály, které 

jsou naměřené na různých strojích, se vyznačují velmi specifickým složením. Ve 

spektru se tak vyskytuje hodně izolovaných frekvenčních složek, které přesahují 

šum. 

Jak již bylo napsáno, největší podíl na vibracích a hluku má záběr ozubených kol. 

Zdroje vibrací tedy jsou: 

• Proměnlivá tuhost spojení ozubených kol (v ideálním případě) 
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• Nejčastěji však rázy při vstupu zubů do záběru 

 

První zdroj úzce souvisí s principem ozubeného převodu. Druhý zdroj buzení vibrací 

představuje rázy při vstupu párů zubů do záběru. Příčina vzniku rázů je v různých 

nepravidelnostech tvaru zubů v důsledku výrobních úchylek a také v důsledků 

deformace vzniklé zatížením zubů.  

 

2.3.2 Měření a rozbor hluku vozidel: 
 

Jednou z podmínek používání požívání vozidla na veřejných komunikacích je 

ověření přípustné hladiny vnějšího hluku. Limity vnějšího hluku dle vyhlášky 

ministerstva dopravy a předpisů EHK č. 51 jsou zaměřeny jen na některé rychlostní 

stupně. Test vnějšího hluku se uskutečňuje při akceleraci vozidla při naplno 

sešlápnutém plynovém pedálu (max. hnací moment) na zkušební dráze dlouhé 20m 

s měřícími mikrofony ve vzdálenosti 7,5m od středu dráhy. Během testu se 

zaznamenává maximální hladina hluku. Nejhlučnější agregát vozidla je motor, 

následně pak převodovka a podvozek vozidla. Na podvozku vozidla má největší podíl 

na hlučnosti pneumatiky vozidla, a to zejména při vysokých rychlostech (při nízkých 

rychlostech je tento hluk zanedbatelný). K rozeznání jednotlivých zdrojů hluku je 

potřeba zaznamenat frekvenční spektra spolu s odpovídajícími otáčkami motoru. 

Výsledkem je mutlispektrum vnějšího hluku vozidla. Ukázka takového multispektra je 

na Obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 Multispektrum vnějšího hluku nákladního vozidla [1]. 
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Z naměřených otáček motoru lze vypočítat všechny záběrové frekvence ozubených 

kol převodovky. Kromě odezev ozubených kol je možné stanovit frekvenci zápalů 

motoru jako čtyřnásobek frekvence jeho otáček. 

 

2.3.3 Měření spekter hluku vibrací převodovek při rozběhu: 
 

Hluk, ale i vibrace na automobilové převodovce se měří na speciálním zkušební 

stavu, kde je testovaná převodovka měřena. Hluk zkoušené převodovky se měří 

v bezdozvukové komoře. Testovaný převodový agregát se pak přes elektromotor 

otáčí a je zatěžován momentem tak, aby se napodobily provozní podmínky. 

Výsledkem je pak multispektrum hluku, případně vibrací převodovky. Na obr. 2 je 

ukázka takového multispektra hluku automobilové převodovky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Multispektrum hluku automobilové převodovky [1] 

 

Ve spektrech je zřetelný posuv frekvencí dominantních složek v závislosti na 

narůstajících otáčkách. 

 

2.3.4 Diagnostika valivých ložisek: 
 
Kromě ozubených kol jsou valivá ložiska dalším zdrojem vibrací a tím i souvisejícím 

hlukem . Vibrace jsou buzeny odvalováním valivých členů ložiska po jeho vnitřní a 

vnější dráze. Základní frekvence pravidelných impulsů je pevným násobkem 

frekvence otáčení hřídele s ložiskem. Frekvenční spektrum takto vybuzených vibrací 

je složeno ze skupin harmonických složek se základními frekvencemi, které závisí na 

místě vady ložiska. Nepravidelnosti funkčních ploch vznikají opotřebením, ale lze ji 

také nalézt u nových ložisek. Ve spektru se objeví výrazná složka, která je násobkem 
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základní frekvence, která přísluší jedné lokální vadě. Analýza signálů generovaných 

ložisky má uplatnění nejen v preventivní údržbě, ale také při kontrole kvality nově 

vyrobených strojních zařízení. 

Metody vibrační a hlukové diagnostiky valivých ložisek můžeme rozdělit podle 

frekvenčního rozsahu na oblast nízkých a vysokých frekvencí. Signály na nízkých 

frekvencích jsou slyšitelné a jejich analýza se opírá o frekvenční spektrum, které 

obsahuje složky s frekvencemi souvisejícími s rozměry prvků ložiska. Metody 

založené na analýze vibrací v pásmu desítek kHz využívají analogové obvody pro 

detekci obálky signálu na vysokých frekvencích bez použití techniky FFT. Výsledkem 

není frekvenční spektrum, ale jediný údaj, např. o efektivní hodnotě rychlosti 

frekvenčně upraveného výchozího signálu. Zpravidla vysokofrekvenční signál 

indikuje poruchu ložiska dříve než nízkofrekvenční signál, ale nízko frekvenční signál 

je slyšitelný, a proto se jeho sledování používá při kontrole jakosti ložisek nově 

vyrobených převodových agregátů. 

 
3.0 ÚPRAVA  SIGNÁLU 

 

Cílem této diplomové práce je nalézt a realizovat vhodné algoritmy pro mapování 

spektra vibrací a  generování zjednodušených signálů na zvolená místa karoserie. 

Aby bylo možné vyzkoušet správnost funkce těchto algoritmů, bylo potřeba vytvořit 

program. Na tuto aplikaci byly kladeny následující požadavky: 

 

• Načíst naměřená data ze souboru 

• Zobrazit naměřené hodnoty ve spektru 

• Umožnit přepočet amplitud na rychlost a výchylku 

• Zobrazit fázi signálu 

• Realizovat plynulé zjednodušení spektra a průběžně zobrazovat 

upravené spektrum 

• Upravené spektrum by mělo mít stejnou energii jako spektrum 

původní 

• Z upraveného spektra vytvořit zvukový soubor typu wav, který 

umožní generování signálu 
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Program lze tedy využít při generování signálu zbaveného složek, které pro uživatele 

nemají význam. Přitom výsledný signál bude mít stejnou energii jako původní 

naměřený. Takovýto signál je tedy vhodný pro simulaci vibrací, či hluku 

v laboratorních podmínkách. Pomocí generování signálu, který představuje určitý 

druh vibrací na zvolené části vozidla, lze poměrně věrně simulovat skutečné vibrace 

z provozu, a tak více přiblížit životnostní zkoušky na zkušebně reálnému provozu.      

V následující kapitole jsou popsány základní principy, které program využívá při 

úpravě spektra. V další kapitole bude popsán princip generování zvukového souboru 

wav.  

 

3.1  Popis úpravy spektra: 
 

Před tvorbou aplikace jsem si stanovil několik základních úkolů, které by měl 

program při úpravě signálu splňovat. 

  

a)  Zdrojová data představují reálnou a imaginární složku amplitudy 

(zrychlení) a jejich frekvenci. Takovéto pole obsahuje velké množství řádků 

hodnot, a proto je vhodné na začátku odstranit ty hodnoty, které se jeví jako 

nedůležité. Výsledný soubor dat se tak výrazně zmenší a obsahuje pouze 

hodnoty lokálních maxim. Výsledkem je také změna podoby spojitého spektra 

na vzhled podobný diskrétnímu spektru. Důvodem této změny podoby je 

snazší orientace v zobrazovaných amplitudách. 

 

 

a

 

 obr. 4 Ukázka původního spojitého spektr
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3.2  Načte
 

Jak již by

uloženy ve s

 

 

 obr. 5 Ukázka převedeného spektr
hledem k tomu, že naměřené amplitudy jsou pouze ve formě zrychlení, 

potřeba zajistit přepočet na rychlost a výchylku. Také bylo potřeba 

ítat počáteční fáze signálu, která se použije při generování signálu do 

é závislosti. 

pole hodnot vyloučit ty amplitudy, které nejsou harmonickými ani 

rmonickými násobky vybraných důležitých amplitud. 

ole hodnot odstranit amplitudy, které lze označit za šum. 

sledné spektrum zcela nebo z části doplnit náhodným šumem tak, aby 

achována energetická hodnota původního spektra. 

onečného spektra vygenerovat soubor typu Wave, který lze použít při 

ování vibrací. 

ní a zpracování zdrojových dat: 

lo výše uvedeno, zdrojová data obsahují tři základní hodnoty, které jsou 

loupcích a to následovně: 

1. Frekvence 

2. Reálná složka zrychlení 
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3. Imaginární složka zrychlení 

 

Výslednou amplitudu je tedy potřeba vypočítat, a to z její reálné a imaginární 

složky podle následujícího vzorce: 

 kde:  A … Výsledná amplituda 

 Re … Reálná složka 

 Im … Imaginární složka 

22 ImRe +=A  

 

 

Takto vypočítanou amplitudu je nutné vzhledem k charakteru výpočtu analyzátoru 

odmocnit.  

Naměřená data z analyzátoru je vhodné uložit do excelovského souboru typu 

*.xls, protože je potřeba převést desetinou čárku na desetinnou tečku. Vytvořený 

program totiž načítá data z textového souboru *.txt, pomocí funkce Readln, která 

nerozezná desetinnou čárku. Pokud by tedy k převodu nedošlo, načtení dat by 

skončilo s chybou. V programu Excel je však tato změna velice jednoduchá. Poté je 

samozřejmě nutné vstupní data uložit do textového souboru *.txt. Na přiloženém CD 

nosiči jsou data jak v souboru xls, tak i v textových souborech. 

Jak již zde bylo uvedeno, původní pole hodnot je velmi obsáhlé, proto po načtení 

dat následuje procedura, která z pole vstupních dat vybere pouze lokální maxima. 

Počítá se tedy s tím, že hodnoty mezi lokálními maximy neobsahují důležitou 

informaci. Procedura je založená na výpočtu tangenty mezi dvěma sousedícími body. 

Pokud tangenta změní znaménko, tak to značí, že se v těchto místech nachází 

maximum. 
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V případě, že dvě sousední hodnoty mají stejnou velikost (tg α =0), tak procedura 

vypočítá souřadnice náhradního bodu. Z bodů, které jsou před a za tímto 

inkriminovaným místem, se vypočítá průsečík spojnic těchto bodů.  

 

3.3  Přepočet vstupních hodnot na rychlost, výchylku a fázi: 
 

3.3.1 Přepočet na rychlost a výchylku: 
 

Jak již bylo uvedeno, amplitudy, které obsahuje soubor vstupních dat, jsou ve 

formě zrychlení. Nevýhodou je, že zobrazení spektra vibrací pomocí zrychlení 

výrazně zkresluje velikost amplitud. Zobrazením amplitud ve zrychlení dojde ke 

zvýraznění amplitud na vysokých frekvencí. Protože naměřené hodnoty jsou efektivní 

hodnoty, lze velice snadno vypočítat ze zrychlení rychlost, popřípadě výchylku. 
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kde: a … zrychlení [m/s2] 

 v … rychlost [m/s] 

 x … výchylka [m] 

 f … frekvence [Hz] 

 ω … úhlová frekvence [rad/s] 

 

Ve spektru, jenž odpovídá vibracím v rychlosti a především vibracím ve výchylce, 

dominují složky ze začátku spektra. Signál piezoelektrických akcelerometrů na velmi 

nízkých frekvencích (pod 1 Hz) je ovlivněn driftem, a proto příslušné frekvenční 

složky nepopisují vibrace správně. Bylo tedy potřeba zajistit možnost posunutí 

počátku spektra. Na následujících obrázcích je popisované zvýraznění dobře 

viditelné. 
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Obr. 6  Porovnání spektra vibrací ve zrychlení a v rychlosti 
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Výchylka - posun 0 Hz
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Výchylka - posun o 5 Hz
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 Obr. 7  Ukázka spektra vibrací ve výchylce bez posunutí a s posunutím o 5 Hz 

 

 

3.3.2 Výpočet fáze signálu vibrací: 
 

Fáze signálu lze velice snadno vypočítat pomocí reálné a imaginární složky 

amplitudy. Fázi si lze představit jako úhel mezi vektorem amplitudy a základnou. Lze 

ji tedy popsat jako arctg poměru imaginární a reálné složky amplitudy. Aby výsledná 

fáze byla v intervalu –π ,+π , je nutné rozlišit 4 možné případy, jaké mohou nastat, a 

to podle znamének imaginárních a reálných složek. Popis těchto situací a použité 

vzorce jsou patrné z následujícího nákresu: 
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Imarctg=ϕ

πϕ +=
Re
Imarctg

πϕ −=
Re
Imarctg






−=

Re
Imarctgϕ

+     Im

φ

- +   Re 

-

 

 - 23 - 23



3.4  Určení harmonický a subharmonických složek: 
 

3.4.1 Určení výběru významných amplitud: 
 

K určení harmonických a subharmonických složek je nejprve nutné určit si soubor 

významných amplitud a na základě tohoto výběru vybrat složky s požadovaným 

násobkem. Nejtěžší úkol je způsob výběru významných amplitud. Jisté je, že nejlepší 

je vybrat amplitudy s vysokou hodnotou. Takto lze určit amplitudy podle několika 

kritérií. V programu je možnost použití těchto následujících filtrů: 

 

a) Výpočet střední hodnoty signálu 

b) Výpočet střední hodnoty pomocí klouzavého průměru 

s exponenciálním zapomínáním (vzdálenější složky mají nižší váhu) 

c) Výpočet efektivní hodnoty signálu 

d) Průběh střední hodnoty signálu ve frekvenci 

e) Průběh efektivní hodnoty signálu ve frekvenci 

 

V programu jsem tyto funkce využil v následovně: 

 

a) Výpočet střední hodnoty signálu, kdy větší váhu mají hodnoty na nízkých 

frekvencích. Výpočet je pomocí klouzavého průměru s exponenciálním 

zapomínáním. Jeho matematické vyjádření je zřejmé z následujícího 

vztahu: 
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Změnou konstanty a je možné měnit citlivost funkce. Do výběru se poté 

přiřadí všechny hodnoty větší než takto vypočítaná střední hodnota. 

Jednoduchou úpravou funkce (změna znaménka konstanty a) lze vypočítat 

střední hodnotu, s vyšší prioritou u vyšších frekvencí. 
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b)  Do výběru se zařadí všechny amplitudy větší než střední hodnota.   

 

 ))1(...)1()((1)( +−++−+= Nnxnxnx
N

ny
 

   

kde:    N … počet prvků 

 

c) Do výběru se zařadí všechny amplitudy větší než efektivní hodnota. 

Efektivní hodnotu lze popsat jako odmocninu z výkonu signálu. Efektivní 

hodnotu lze tedy popsat vztahem: 
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Další možností, jak vybrat soubor významných amplitud, je porovnání 

s okamžitou hodnotou střední nebo efektivní hodnoty. Znamená to tedy, že 

procedura postupně projíždí pole hodnot a vypočítává střední nebo efektivní hodnotu 

spektra. Na počátku tedy vypočítá tuto hodnotu ze dvou čísel, poté ze třech, čtyřech 

atd. až na konci vypočte střední a efektivní hodnotu celého spektra. Nevýhodou 

tohoto způsobu výběru je, že se do výběru dostanou také velmi malé amplitudy 

z počátku frekvenčního spektra (platí zejména pro zrychlení). Pokud uživatel bude 

chtít, lze tyto hodnoty odstranit pomocí jiné procedury. Výhodou však je, že 

především průběh efektivní hodnoty dobře kopíruje šum. Na Obr. 8 je dobře vidět 

porovnání průběhu okamžité efektivní a střední hodnoty. Průběhy mají přibližně 

stejný tvar s tím rozdílem, že efektivní hodnota nabývá rychleji vyšších hodnot a 

výrazněji reaguje na vysoké amplitudy ve spektru. V praxi se ukázalo, že je 

v podstatě jedno, jakým způsobem se provede výběr významných amplitud. Pokud je 

soubor těchto významných amplitud obsáhlejší (obsahuje i nižší hodnoty), potom 

pouze proceduře déle trvá, než některé složky ze spektra odstraní. Vhodnost filtru je 

tedy nutné volit podle tvaru spektra, ale pokud uživatel ponechá základní nastavení 

výběru hodnot podle efektivní hodnoty spektra, bude funkce celého procesu 

zjednodušení plně zachována. 
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Obr. 8 Ukázka průběhu okamžité efektivní a střední hodnoty

 

 

3.4.2 Funkce výběru harmonických složek: 
 

Funkce výběru harmonických a subharmonických složek amplitud, které jsou ve 

výběru významných hodnot, je zakomponovaná v proceduře, jež odstraňuje šum ze 

spektra. Každá hodnota ze spektra vibrací se porovnává se všemi hodnotami ve 

výběru. Pokud procedura zjistí, že hodnota není požadovaným násobkem žádné 

z hodnot ve výběru, nebo je násobek větší něž požadovaný, tak tuto hodnotu 

doporučí k zanedbání. Procedura dále zjišťuje, zda zrovna netestuje hodnotu 

z výběru a pokud zjistí, že tato hodnota nemá ve spektru žádný násobek, tak ji z 

výběru smaže (za předpokladu splnění dalších podmínek popsaných v další 

kapitole). Pokud zmizí z výběru amplituda, která byla označena jako zbytečná, 

smažou se s ní i subharmonické složky, které byly k ní vázané (jestliže nejsou 

násobkem jiné významné amplitudy). 

 

3.5 Odstranění šumu: 
 

Jak již zde bylo uvedeno, každý signál je nositelem užitečné informace. Kromě 

užitečné informace ale obsahuje také jisté množství šumu. Je vždy velmi 

komplikované, co lze označit za šum a co je užitečná informace.  
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Úkolem bylo nalézt algoritmus, jenž bude odstraňovat nevýznamné amplitudy a 

šum, přičemž síla zjednodušení  by měla jít regulovat. Základním požadavkem bylo 

najít vhodnou funkci, která bude vybírat významné hodnoty a ty méně významné 

bude odstraňovat. Základní funkcí, která popisuje chování signálu v jeho časovém 

průběhu, je tzv. činitel výkyvu, neboli crest faktor.  

 

efy
yCF max=    

)(
max

fy
yFaktor
ef

=  

Crest faktor velmi citlivě reaguje na přítomnost impulsů v signálu. Využívá se 

především v diagnostice ozubených převodů. Myšlenkou tedy bylo, využít vlastností 

crest faktoru ve spektru, přičemž princip výpočtu je zachován. Způsob výpočtu této 

hodnoty je podobný jako u výše uvedeného průběhu efektivní a střední hodnoty. 

Výpočet tedy probíhá postupně v celém rozsahu spektra. Nejdříve se tedy zjistí 

maximální hodnota v testovaném rozsahu a poté  je tato hodnota podělena efektivní 

hodnotou, která momentálně tomuto rozsahu odpovídá. V textu se tato hodnota 

označuje jako Faktor, protože název Crest faktor je vyhrazen pro činitel výkyvu 

v časové oblasti a navíc i charakter tohoto výpočtu je odlišný.  

Nevýhodou Faktoru je, že těsně za maximální hodnotou v poli ztrácí na čas svoji 

citlivost. Proto bylo potřeba doplnit Faktor dalšími funkcemi, které budou vyhledávání 

usnadňovat. Jako doplňková funkce byl zvolen již zmíněný průběh efektivní a střední 

hodnoty.  

Nejdříve je nutné spočítat Faktor v celém spektru vibrací a zjistit tak jeho chování 

ve spektru. Při zobrazení průběhu Faktoru (viz. Obr. 9) bylo jasné, že pro zjišťování 

důležitých a nedůležitých amplitud nelze použít změnu jeho velikosti. 
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Obr. 9  Reakce faktoru na přítomnost impulsů v signálu
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Rozhodl jsem se proto testovat amplitudy nikoliv podle změny velikosti, ale podle 

rychlosti změny Faktoru. I po tomto filtru zůstávaly některé amplitudy, které se jevily 

jako malé a málo významné, jelikož na ně Faktor reagoval velmi prudce. Proto jsem 

se rozhodl doplnit algoritmus porovnáním s aktuální hodnotou efektivní a střední 

hodnoty. V proceduře se tedy hodnoty porovnávají s velikostí změny faktoru a 

zároveň se hodnotí její velikost oproti okolí, a to pomocí efektivní a střední hodnoty. 

Protože především ve znázornění vibrací pomocí jejich zrychlení se výrazně zvyšuje 

s frekvencí i šum, bylo nutné doplit funkci, kterou by šlo ovládat sílu účinku 

zjednodušovacího procesu na vysokých frekvencích. Síla zjednodušení se tedy mění 

nejen podle velikosti, kterou nastaví uživatel, ale také podle polohy složky ve spektru. 

Síla zjednodušení podle polohy složky ve spektru se hodnotí podle následujícího 

vzorce: 

 










= max

)(
f
xf

ea 

  

Kde: a … stupeň zjednodušení 

  f(x) … frekvence, která odpovídá testované amplitudě  [Hz] 

  fmax … maximální frekvence spektra  [Hz] 

 

Hodnota a tedy může nabývat hodnoty od 1 (předpoklad nulové frekvence na 

počátku) do přibližně 2,72.   

Síly zjednodušení celého algoritmu se ovlivňuje plynulou změnou velikosti 

hodnoty, podle které se hodnotí jednak velikost testované hodnoty a jednak změna 

v průběhu faktoru ( hodnota se zvětšuje násobením koeficientu, která uživatel mění). 

Splněním obou podmínek (velikosti amplitudy a změny faktoru) se testovaná hodnota 

doporučí k zanedbání. Dále, jak již bylo uvedeno, je možné ovlivnit sílu zjednodušení 

na vysokých frekvencích.  

Na tento algoritmus těsně navazuje již zmíněný algoritmus na zjišťování 

harmonických složek. Pokud tedy algoritmus označí některou složku jako šum nebo 

jako nedůležitou, tak tato složka projde testem na harmonické složky a až poté se 

rozhodne, zda se tato amplituda odstraní, či nikoliv.  
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3.6 Doplnění spektra na původní energii: 
 

Do tohoto okamžiku docházelo ke zjednodušování spektra vibrací tím, že se 

vybrané  nedůležité složky spektra odstranily. Tím ale došlo k výraznému snížení 

původní energie spektra. Proto je vhodné zjednodušené spektrum upravit tak, aby 

mělo alespoň z části stejnou energetickou hodnotu jako spektrum původní. 

Energii lze spočítat pouze ze spektra rychlosti vibrací, a proto  je nutné nejdříve 

zjednodušené spektrum zrychlení či výchylky vibrací přepočítat na spektrum rychlosti 

vibrací. Z tohoto spektra se poté vypočítá energie spektra podle následujícího 

vzorce: 

 

∫=
n

dnnvE
0

2)(  

 

Při porovnání původní energie a energie zjednodušeného spektra lehce zjistíme, 

kolik energie je třeba přidat. 

Doplnit zjednodušené spektrum na původní energetickou hodnotu je možné 

dvěma způsoby. Prvním způsobem všechny amplitudy ve zjednodušeném spektru 

vynásobíme poměrem energií. Druhý způsob doplní energii ve formě šumu. 

První způsob je nevýhodný, protože oproti původnímu spektru mění velikosti 

všech složek spektra a tím mění i velikosti sinusovek v časovém vyjádření vibrací. To 

by samozřejmě výrazně ovlivnilo i charakter wavu při následujícím převodu.  

Druhý způsob doplní na prázdná místa ve spektru (místa po odstraněných 

složkách) šum odpovídající velikosti chybějící energie. V počátku se tedy zjistí, jak 

veliké amplitudy ve spektru rychlosti vibrací je potřeba pro zachování energie. 

V případě potřeby se rychlost přepočítá na výchylku popřípadě na zrychlení. Tento 

druhý způsob doplnění energie je méně vhodný při práci ve spektru zrychlení vibrací, 

protože amplitudy, které se ve zrychlení jeví jako nedůležité a nachází se na nízkých 

frekvencí, mají ve spektru rychlosti vibrací vysokou hodnotu a tím v sobě skrývají 

velkou energii. Při velkém zjednodušení tak dochází k velkým ztrátám energie a 

algoritmus se ji snaží doplnit velmi vysokým šumem. Stejný problém nastane, pokud 

obsahuje spektrum vysoké frekvence. Na obr. 10 je vidět, jak by takto doplněné 

spektrum vypadalo.  
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0  Ukázka původního spektra zrychlení vibrací a téhož spektra upraveného

a doplněného energií na 100% původní hodnoty 
 

r. 10 je patrné, že takto funkce doplní energii v celém spektru stejně bez ohledu 

fakt, že v některých místech mohlo být odebráno více energie a v některých 

tech méně. Tento způsob tedy také nelze označit za ideální. 

Jako nejlepší způsob se jeví doplnit energii po částech – segmentech. Spektrum 

edy rozdělí na určitý počet segmentů a v těchto segmentech se vypočítá energie, 

á se přepočítá již zmíněným způsobem na rychlost vibrací. Na konci tohoto 

esu je pole, které obsahuje energii jednotlivých segmentů. Jestliže je známa 

lost vibrací, tak již není žádný problém vypočítat požadované zrychlení, či 

hylku. Při přepočtu na zrychlení by ale v jednotlivých segmentech doplněný šum 

 vlivem přepočtu rostoucí charakter. Proto je dobré zajistit přepočet tak, aby se 

lém segmentu doplnila stejně velká hodnota zrychlení. Na obr. 11 je ukázka takto 

lněného spektra v porovnání s původním spektrem. 
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Obr. 11 Spektrum zrychlení vibrací upravené a doplněné energií po 

    segmentech   
tatě lze říci, že čím je větší počet segmentů, tím je větší podobnost 

ného a původního spektra, ale při větším rozdělení není plně zachovaná 

ka zjednodušení spektra. Na obr. 12 je ukázka takto doplněných spekter 

sti a výchylce vibrací v porovnání s původním vzhledem spektra. Při doplnění 

 lze využít další možnosti, a to doplnění energie z části, což znamená, že 

ura doplní energii pouze na zadanou procentuální část původní energie. 
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 Ukázka původních spekter rychlosti (vlevo) a výchylky vibrací a téhož 

spektra upraveného a doplněného energií na 100% původní hodnoty (v

obou případech byl pro lepší znázornění použit zoom) 
yla zajištěná jistá náhodnost signálu šumu, bylo potřeba v určitém rozsahu 

likosti amplitud. Proto program náhodně generuje změnu šumu v rozsahu 0 

rotože se počítá s následným generováním takto doplněného spektra, tak 

é zjistit fázi šumu. Algoritmus tedy nejprve náhodně určí fázi, a to v rozsahu 

 Poté tuto fázi mění v rozsahu 0 – 5%. Tímto způsobem se zajistí, aby se 

y při generování „nepotkávaly“. 

ENEROVÁNÍ SIGNÁLU 

opis problému: 

ž bylo uvedeno, jednou ze součástí zadání této diplomové práce vytvořit 

s generování zvukového souboru wav z upraveného spektra vibrací. Tento 

s převede spektrum vibrací ve zvolených jednotkách na časovou závislost a 

 signál uloží jako soubor typu *.wav. Algoritmus by měl vygenerovat 

 dlouhý záznam a ten uložit do zvolené složky. Získaný soubor lze využít pro 
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generování signálu a v laboratorních podmínkách tak napodobit vibrace, které 

odpovídají vibracím z experimentu. 

 

4.2 Řešení: 
 

Ve spektru každá amplituda představuje jednu sinusovku v časové oblasti. Tato 

sinusovka je popsaná následujícím vztahem: 

 

)2sin()( ϕπ +⋅⋅⋅⋅= tfAty        kde:     A … amplituda 

       f … frekvence [Hz] 

       φ … fáze [rad] 

       t  … čas [s] 

 

Nesčítáním všech takto získaných sinusovek se získá výsledný signál v čase. 

Program umožňuje zvolit mezi následujícími hodnotami vzorkovací frekvence: 

 

• 8 000 Hz 

• 11 025 Hz  (standardně nastaveno) 

• 16 000 Hz 

• 22 050 Hz 

• 44 100 Hz    

 

Tato možnost je velice důležitá, zvlášť pokud je soubor dat příliš obsáhlý. U velkého 

množství dat je totiž generování wavu velmi náročné na výpočet a snížení vzorkovací 

frekvence tento výpočet urychlí. Procedura vygeneruje samozřejmě wav jako jedno-

kanálový (mono). 
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4.3 Vytvoření zvukového souboru v programovacím prostředí 
Delphi: 

 

Na následující řádcích je stručně popsán způsob, jakým se vytváří zvukový 

soubor wav, a to v programovacím prostředí Delphi, ve kterém je vytvořen celý 

program.  

Pro tvorbu zvukového souboru byla  použita Procedura CreateGenWave. Ta 

nejprve na základě zvolených vstupních dat vytvoří prázdný zvukový soubor o 

velikosti, které bude odpovídat budoucímu zvukovému záznamu. 

 

Vstupní parametry: 

• Frekvence levého a pravého kanálu zvukového záznamu 

• Délka záznamu v tisícinách sekundy 

• Název souboru 

 

Konstanty, s kterými procedura pracuje: 

• Bits Per Sample  - kvalita záznamu v našem  

 případě 16 bit 

• Počet kanálů - v našem případě 1 (mono) 

• Sample rate – vzorkovací frekvence (možnost volby, viz. 

výše) 

 

Procedura tedy vytvoří prázdný soubor, který zatím obsahuje pouze název a hlavičku 

souboru, ale neobsahuje žádná data. Data se do souboru ukládají postupně po 

zvolených časových okamžicích (nebo spíše vzorcích z angl. Samples). Velikost 

tohoto časového okamžiku je dána délkou záznamu a vzorkovací frekvencí. 

Znamená to tedy, že pokud je dána vzorkovací frekvence 44 100 Hz a délka 

zvukového záznamu je 2 s, potom bude výsledná sinusovka rozdělena na 88 200 

vzorků, po kterých se ukládá do souboru wav. Délka tohoto vzorku, či spíše kroku 

potom odpovídá poměru 1 : 44100 s. Protože velikost (nebo také výška) sinusovky 

odpovídá víceméně amplitudě signálu, jehož velikost může být různá, potom by 

nebyla plně využita kvalita záznamu. Maximální velikost sinusovky je totiž u 16ti 

bitového zvuku dána číslem 216, je tedy nutné vytvořenou sinusovku zvětšit. Proto se 
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nejprve musí najít maximální hodnota výkmitu sinusovky a touto hodnotou podělit 

číslo 32767 ( polovina 216 ). Získáme tak koeficient, kterým je třeba násobit 

amplitudy, z kterých se vytváří sinusovka. Na obr. 13 a 14 je znázorněn časový 

průběh vibrací zobrazený pomocí softwaru Gold Wave.     

 

 
Obr.13  Část vygenerovaného časového průběhu vibrací bez doplněného šumu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14  Část vygenerovaného časového průběhu vibrací s doplněným šumem 

 

Na obr. 14 je patrné „zašumění“ sinusovky způsobené dodáním šumu pro zachování 

původní energie. V obou případech byl rozsah wavu využit pouze ze 70%, aby 

nedošlo nechtěnému překročení rozsahu, což by se projevilo praskáním při 

přehrávání souboru. 
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5.0 POPIS A OVLÁDÁNÍ APLIKACE 
 

5.1 Popis aplikace: 
 
5.1.1 Použitý software: 
Program je vytvořen pomocí programovacího prostředí Delphi 7.0 firmy Borland. 

Delphi využívá programovacího jazyk Pascal. Práce v Delphi je zjednodušena 

komponentami a vizuálním prostředím. Delphi má v sobě integrovaný kompilátor 

jazyka Pascal, konkrétně Object Pascal. Komponenty jsou softwarové stavební díly, 

které se umísťují do formuláře, ten prakticky odpovídá jednomu oknu ve Windows a 

které doplňují kódem. Komponenty se jednoduše vyberou myší a umisťují na 

formulář. Přestože uživatel může během několika minut pomocí komponent vytvořit 

program, je znalost Object Pascalu nezbytně nutná. 

 

5.1.2 Vzhled aplikace:       
 
 

 

A B 

Obr. 1  

 

5  Hlavní okno aplikace  po spuštění a načtení dat   
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Legenda: 
 

A ...   Okno „Původní spektrum“. V tomto okně se zobrazí po načtení dat 

původní spektrum, které se během upravování nemění. Jeho zobrazení 

je dobré pro porovnání původního a upraveného spektra. 

 

B … Okno „Upravené spektrum“. V okně „upravené spektrum“ se průběžně 

zobrazují veškeré prováděné úpravy na spektru. V obou oknech (původní 

i upravené spektrum) lze pomocí jednoduchých tahů myši provádět zoom 

vybrané oblasti. 

 

1 …    Panel „Zobrazení“. V tomto panelu jsou umístěny ovládací prvky, pomocí 

nichž lze načíst data, nastavit veličinu spekter, zobrazit fázi signálu a 

nastavit posunutí počátku spektra. 

 

2 … Panel „Harmonické“. Tento panel slouží k nastavení maximálního 

násobku harmonických složek ve spektru a výběru významných amplitud. 

 

3 … Panel „Vytvořit Wav“. Panel slouží k nastavení vzorkovací frekvence a 

délky záznamu generovaného wavu. Je zde také umístěno tlačítko pro 

spuštění generování. 

 

4 … Panel „Zjednodušení“. Slouží k přímé úpravě spektra. Lze také nastavit, 

zda se má uvažovat zachování energie. 

 

5… Panel „Celkové doplnění energie“. V tomto panelu se provádí nastavení 

doplnění energie do upraveného spektra. 

 

6… Panel „Dodatečná úprava“. Panel slouží k dodatečné úpravě spektra. Lze 

tak odstranit složky, které nebyly odstraněny pomocí zjednodušovacího 

procesu. 
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Hlavní okno aplikace, rozmístění ovládacích prvků: 
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14. Tlačítko pro generování wavu 

15. Volba délky generovaného záznamu 

16. Nastavení vzorkovací frekvence a kvality wavu 

17. Cesta zpracovávaného souboru 

18. Ukončení aplikace 

 
 
Okno nastavení výběru důležitých amplitud: 
 
 

19. 20. 21. 

23.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. 24.

Obr. 1  

 

 
Legenda
  

  

  

  

  

  

  

 

 

7  Rozmístění ovládacích prvků v okně pro nastavení výběru amplitud 
:  
19. Výběr filtru 

20. Zobrazení aktuální hodnoty filtru  

 (kromě průběh stř. a efekt. Hodnoty) 

21. Zobrazení maximální hodnoty spektra 

22. Ovládání pro filtry nízké / vysoké frekvence 

23. Zrušení – nastavení počáteční hodnoty a zavření okna 

24. Potvrzení a zavření okna 
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5.2 Ovládání aplikace: 
  
 V následující kapitole je uvedeno, jakým způsobem se provádí úprava spektra a 

jeho následné generování do souboru wav.  

 
5.2.1 Načtení dat a úprava spektra: 
 

Po spuštění programu se otevře hlavní okno aplikace s neaktivními ovládacími 

prvky (viz. Obr. 18). Načtení dat se provede pomocí tlačítka Open (1.)umístěného 

v panelu „Zobrazení“, pokud je načtení dat úspěšné, tak doposud neaktivní ovládací 

prvky se uživateli zpřístupní. Program načítá data z textového souboru a po prvotním 

načtení dat si „zapamatuje“ cestu a při příštím otevření je tato cesta zobrazena. Po 

načtení dat se v horní části okna objeví cesta s názvem a umístěním načteného 

souboru (13.).  

 

 
 

Obr. 1
 

Poté si uživatel vybere 

hodnota je nastaveno z

nastavit posunutí počátk

nebo hodnotu nastaví kl

Zobrazení spekter s

posuvník (7.), zaškrtáva

 

8 Vzhled aplikace po spuštění
ze seznamu (2.) veličinu, kterou chce zobrazit. Jako původní 

rychlení. Pokud to situace vyžaduje, tak uživatel může dále 

u spektra (3.) a to buď přímo vepsáním do editovacího pole, 

iknutím tlačítka myši. 

e provede několika způsoby: kliknutím na posuvník (6.), 

cí nabídku „Zachovat energii“ (8.), změnou veličiny amplitudy 
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(2.) a kliknutím na jakékoliv editové pole (kromě těch, které umožňují nastavení 

energie).  

Vlevo se potom zobrazí původní neupravené spektrum a vpravo spektrum, které 

bude uživatel dále upravovat. Zobrazená spektra lze přibližovat a posouvat pomocí 

jednoduchých tahů myší. To například umožní zoom nepřehledné oblasti. Často se 

zoom používá při zobrazení rychlosti a výchylky vibrací tam, kde je velké množství 

amplitud na úzkém pásmu frekvence. 

Pohybem posuvníku (6.) směrem doprava se začíná spektrum upravovat. Pokud 

je potřeba, lze pomocí posuvníku (7.) nastavit velikost účinku zjednodušovacího 

procesu na vysokých frekvencí. Předpokládá se tady, že pro uživatele jsou amplitudy 

na nízkých frekvencích významnější. Nastavení posuvníku (7.) na maximální hodnotu 

(nejvíce vpravo) se využije v případě, že uživatel chce složky na vysokých 

frekvencích zcela odstranit. Ideální poloha pro většinu spekter vibrací je přibližně 2/3 

rozsahu.  

Další možností, kterou může uživatel využít, je nastavení harmonických a 

subharmonických složek, do jakého násobku si uživatel přeje zachovávat harmonické 

složky. Tato volba se provede pomocí editového okna (4.) nebo pomocí šipek 

up/down. Volba filtru pro výběr hodnot, které lze nazvat jako důležité, se provádí 

pomocí tlačítka Nastavení (5.). Okno, které se poté otevře, bude popsáno v další 

kapitole.  

Zaškrtávací položka (8.) slouží k volbě možnosti zachovat energii, stadardně je 

nastaveno doplnění spektra šumem na původní energii. Množství doplňované 

energie a počet segmentů, po kterých bude energie doplňována, lze nastavit pomocí 

dvou polí (9). Při velkém stupni zjednodušení může nastat situace, kdy program 

doplní velké množství energie na počátek spektra. To může ovlivnit i vysoké 

amplitudy v okolí, a proto je zde možnost nastavit frekvenci, do níž se bude dodávat 

pouze omezené množství energie. Tato volba se provádí pomocí polí (10.). 

Pokud nebude uživatel se výsledkem zjednodušovacího procesu spokojen, tak 

může využít možnosti ručního odstranění amplitud (pole „Dodatečné odstranění“). 

Odstranění se provádí nastavením rozsahu, ve kterém se nachází amplitudy 

k odstranění (11.) a kliknutím na tlačítko „Odebrat“ (12.). Tento proces lze několikrát 

opakovat, a to na různých místech ve spektru. Podmínkou však je, že uživatel nesmí 

spustit proces zjednodušení, tedy nesmí kliknout na žádný posuvník či editové pole. 

Pokud by tak učinil, objevily by se znovu ručně odebrané složky. To by však 
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znamenalo, že u takto upraveného spektra by nebyla možné volit možnost „Zachovat 

energii“, protože by se tak odstraněné složky znovu objevily. Proto je tu varianta 

zobrazit dodávaný šum pomocí položky (13.). Funkce této položky je totožná s funkcí 

položky (8.).    

Nyní již zbývá pouze z upraveného spektra vytvořit zvukový soubor wav. Před 

samotným generováním je dobré správně vyhodnotit situaci a podle množství dat 

zvolit vhodnou vzorkovací frekvenci (12.), tedy především pokud je spektrum 

doplněno šumem na původní energii. Při větším množství dat se doporučuje hodnota 

vzorkovací frekvence 11 025 Hz, případně 8 000 Hz. Zbývá už jen pomocí editového 

pole zvolit délku záznamu, opět je možné nastavit hodnotu kliknutím na šipky (10.). 

Pokud má uživatel již vše nastaveno, tak samotné generovaní se spustí kliknutím na 

tlačítko Generovat. Po kliknutí stačí nastavit složku, kam má být výsledný soubor 

uložen a potvrzením se vytvoří wav. Výpočet je zdlouhavý a o jeho průběhu je 

uživatel informován (viz. Obr. 19). 
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Obr. 19   O průběhu generování zvukového souboru je uživatel informová

 

5.2.2 Nastavení filtru pro výběr amplitud: 
 

Jak již bylo uvedeno, výběr amplitud, které jsou ve spektru důležité, se provádí 

mocí šesti filtrů. Vhodnost použití filtru je závislá na vzhledu spektra, rozložení 

mu a významných amplitud a případně na veličinách, které popisují vibrace ve 

ektru. Standardně je nastaven filtr výběru podle střední hodnoty. Kliknutím na 

čítko OK dojde k uložení vybraného filtru a aplikace stanoví, jaké amplitudy jsou 

znamné. Kliknutím na storno se nastaví standardní nastavení (výběr pomocí 

ektivní hodnoty signálu).  

Filtr výběru dle střední hodnoty spektra vybere relativně velký počet amplitud, 

šem bez ohledu, na velikost šumu ve spektru. Je zde ale jistota, že ve výběr 

sahuje všechny dominantní složky.  
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Podobné vlastnosti jako filtr výběru dle střední hodnoty, má filtr výběru podle 

efektivní hodnoty. Vzhledem k tomu, že efektivní hodnota spektra je vyšší než jeho 

střední hodnota, tak při použití tohoto filtru bude výsledný výběr obsahovat méně 

hodnot.  

Dalším filtr je dle střední hodnoty spektra s exponenciálním zapomínáním – 

uvažování nízkých / vysokých frekvencí. Velikost střední hodnoty lze v určitém 

rozsahu měnit pomocí posuvníku (22.), aktuální hodnota se dynamicky zobrazuje 

v poli aktuální hodnota (20.). Pro doplnění představy je možné v poli maximum 

sledovat velikost maximální hodnoty spektra (21.).  Pomocí těchto filtrů můžeme tedy 

nastavit hodnotu, která je buď vyšší než efektivní, nebo nižší než střední hodnota. 

Poslední dva filtry vyhodnocují spektrum průběžně, tedy podle aktuální střední, 

nebo efektivní hodnoty ve spektru. Nevýhodou těchto filtrů je, že špatně vyhodnocují 

spektrum, které má v těsném počátku vysokou amplitudu. Na počátku je potom 

vysoká hodnota střední, případně efektivní hodnoty a než klesne, tak „přeskočí“ 

relativně vysoké složky. 

Nastavení výběru významných amplitud na výsledek úpravy spektra nemá příliš 

velký vliv, a proto může uživatel ponechat základní nastavení. Procedura, která 

provádí odstraňování složek ze spektra, tuto možnost akceptuje. 

 

6.0 OVĚŘENÍ IDEALIZOVANÝCH SIGNÁLŮ 
 
Účelem této části práce bylo získat soubor naměřených hodnot vibrací, který by 

pomohl ověřit funkčnost programu. Případně navrhnout možné úpravy a stanovit 

použitelnost stávajícího programu ve výzkumu a zkoušení v automobilovém 

průmyslu. Dále bylo smyslem zpětně ověřit zidealizovaný signál na budiči vibrací. 

Získané poznatky by se měly uplatnit v oblasti vývoje a zkoušení. 

 
6.1 Získání souboru dat – měření vibrací na vozidle: 
6.1.1 Zvolení měřících míst: 
 

Soubor dat bylo nutné získat měřením na skutečném vozidle. Bylo nutné tedy 

stanovit několik měřících míst, ať už v interiéru vozidla, na jeho karoserii, nebo 

v motorovém prostoru. Dále bylo potřebné zvolit vhodné typy povrchů, na kterých 
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bude celé měření probíhat. Důležitá byla také rychlost vozidla, při které bude test 

probíhat. 

Měření vibrací probíhalo na vozidle Škoda Octavia 1,9 Tdi. Na testovaném 

vozidle se stanovilo celkem šest měřících míst. Tři byly v oblasti motorového prostoru 

(mechanické prvky vozidla) a tři byly umístěny v interiéru. Bylo nutné zvolit tuhá 

místa (nejlépe kovová), aby byl zaručen dostatečný přenos vibrací na z testovaného 

místa na snímač. Měření tedy probíhalo na těchto místech: 

 

Mechanické prvky: 

• Skříň převodovky 

• Uchycení motoru 

• Spodní rameno levého předního kola 

Interiérové prvky: 

• Karoserie vozidla 

• Konstrukce uchycení sedačky spolujezdce 

• Přístrojová deska 

 
6.1.2 Umístění snímače: 
 

Soubor naměřených dat se získal pomocí FFT analyzátoru firmy BRÜEL KJAER, 

za použití snímače zrychlení BRÜEL KJAER Type 4506B . Snímač byl na všech 

měřících místech vždy orientován stejným směrem (viz. Obr. 15), pouze při umístění 

na spodním rameni nápravy byl snímač otočen o 180° okolo své osy a to z důvodů 

snadnější montáže snímače, přičemž se zaznamenávala data vibrací ve směru osy x 

(svislá osa).  

 

 z

 
Směr jízdy

y 

 

Obr. 20  Umístění snímače ve vozidle, svislá osa X směřovala ve všech 
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V motorovém prostoru a na spodním rameni nápravy byl snímač připevněn 

pomocí plastového úchytu, který byl na měřené místo připevněn lepidlem. Použitím 

lepidla se zabránilo nechtěné ztrátě snímače a také případnému poškození. Na obr. 

21, 22 a 23 je dobře vidět umístění snímače na bloku převodovky, uchycení motoru a 

na přední nápravě. Aby se mohla případná ztráta snímače vyloučit, byl kabel ke 

snímači na několika místech připevněn pomocí lepící pásky. Takže pokud by došlo 

k uvolnění plastového úchytu, snímač by zůstal viset a nedošlo by tedy k jeho ztrátě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Umístění snímače na bloku převodovky směr jízdy vozidla je označen 

Obr. 22 Umístění snímače na držáku bloku motoru, směr jízdy vozidla je opět 

označen šipkou 
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Obr. 23
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Obr. 2

 

 Detail umístění plastového držáku pro snímač vibrací na rameni přední 

nápravy, směr jízdy vozidla je opět označen šipkou 
teriéru vozidla byly snímače upevněny pomocí vosku, protože lepidlo by 

některé části vozidla znehodnotit a držáky by se obtížně odstraňovaly. Dalším 

m bylo, že nehrozila jeho ztráta a nebylo zapotřebí použití plastových úchytů. 

ím problémem měření bylo nalézt odkryté místo na karoserii, neboť uvnitř 

e žádné odkryté místo nenachází. Nakonec bylo zvoleno místo na dně 

dlového prostoru. Jak již bylo řečeno, tak snímač se upevnil pomocí včelího 

Na obr. 24 je zřejmé umístění i orientace snímače. 

4  Umístění snímače v zavazadlovém prostoru vozidla pro měření vibrací 

karoserie a jeho orientace 
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Jako další místo měření vibrací v interiéru vozidla bylo zvoleno upevnění sedačky 

spolujezdce. Jednalo se o hliníkový držák konstrukce sedáku. Snímač byl opět 

upevněn pomocí včelího vosku, a to z jeho boku. Pozoruhodné je, že během testů 

takto upevněný snímač neodpadl. Z následujícího obrázku je zřejmé jeho umístění: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 25  Umístění snímače pod sedadlem spolujezdce
 

 

Posledním místem, na kterém se měřilo, byla přístrojová deska. Důležité bylo 

zvolit dostatečně tuhé místo přístrojové desky, protože oproti předchozím měřením 

se měřilo na plastovém dílu. Jasné bylo, že se snímač umístí ve spodní části 

přístrojového panelu. Ten je totiž na rozdíl od jeho horní části vyroben z tvrdého 

plastu, který lépe přenáší vibrace. Dále bylo nutné najít rovnou plochu, aby bylo 

vůbec možné snímač pomocí vosku upevnit. Snímač se tedy umístil do schránky 

před spolujezdcem, a to na její boční stěnu (viz. Obr. 26). Snímač byl opět přilepen 

z boku a ani během těchto testů nedošlo k jeho uvolnění. 
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Obr. 26  Umístění a orientace snímače na přístrojové desce 

 

6.1.3 Volba povrchu a jízdních režimů: 
 

Smyslem testů bylo naměřit různá spektra vibrací na různých typech povrchů při 

různých rychlostech. Jako testovací povrch byl zvolen hladký neporušený asfalt, což 

mělo simulovat kvalitní vozovku. Jako protiváha tomuto povrchu se zvolil povrch 

s dlažebními kostkami. Jednalo se o klasické žulové dlažební kostky. Měření 

probíhalo ve dvou rychlostech, a to nejprve při 20 km/h a poté při 40 km/h . Aby se 

z měření vyloučila možnost rušivého vlivu, například neustálená rychlost, náhlá 

změna rovnosti povrchu vozovky (např. kanalizační poklop, záplata na vozovce 

apod.) a aby soubor obsahoval více dat, opakovalo se měření třikrát během jedné 

jízdy.  

 

6.1.4 Soubor dat: 
 

Celkem se provedlo 73 měření. Data ve formě zrychlení vibrací ve směru osy x 

byly naměřeny v rozsahu 4 – 3204 Hz.  Z FFT analyzátoru se získané hodnoty 

překopírovaly do Excelovského souboru typu *.xls. Poté se jednotlivá měření 

roztřídily a zkopírovaly do textové souboru *.txt, tak, aby je bylo možné načíst 
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v programu. Výsledkem 73 měření je tedy 69 souborů platných dat. Jedno měření 

(08.txt) neproběhlo korektně (přejezd přes nerovnost), při měření na skříni 

převodovky (rychlost 40km/h na asfaltovém povrchu) se provedly pouze 2 měření a u 

dvou měření nesouhlasila rychlost vozidla. Textové soubory se nakonec 

překopírovaly do adresářů, aby byly roztříděny podle měřeného místa a podle druhu 

jízdy. 

 

6.2 Ověření funkčnosti programu: 
 

Dále bylo nutné ověřit správnou funkci programu, především samotného 

generování wavu. Podstatou ověřovacího experimentu bylo porovnání spektra 

upraveného signálu a změřeného spektra na budiči vibrací.  

Nejprve se tedy ze souboru naměřených hodnot vybrala následující tři měření (viz 

tab. 1.) 

 

Měřené místo povrch 
rychlost 
[km/h] soubor 

Skříň převodovky kostky 40 04.txt 
Spodní rameno přední 
nápravy asfalt 40 30.txt 
Přístrojová deska asfalt 40 69.txt 

 

 

 

 

 

 

 Použitá

soubor wav. 

spektra pouze

spektra zůsta

různé smyčky

Po vygene

soubor se př

vibrace. Tyto 

získalo spektr

 

Tab. 1 Použitá data v experimentu
 naměřená data se tedy v programu upravila a převedla na zvukový 

Aby se ověřila plně funkčnost generování, doplnila se energie do 

 při úpravě spektra vibrací naměřených na přední nápravě. Zbylá dvě 

la nedoplněna. V programu se totiž při generování wavu používají dvě 

, a proto bylo nutné ověřit oba způsoby.  

rování souboru se mohlo přikročit k vlastnímu experimentu. Zvukový 

ehrál na počítači, ze kterého se přes zesilovač a budič napodobily 

vibrace se následně měřily pomocí FFT analyzátoru tak, aby se zpětně 

um vibrací na budiči. 
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 6.3 Vyhodnocení naměřených hodnot: 
1)  Měřené místo: Skříň převodovky 

Povrch: Dlažební kostky 

Rychlost: 40km/h 

Doplnění šumem na původní energii: NE 

Soubor: 04.txt 

  

 
Obr. 27  Porovnání spekter zrychlení vibrací na skříni převodovky 
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2)  Měřené místo: Spodní rameno přední nápravy 

Povrch: Asfalt 

Rychlost: 40km/h 

Doplnění šumem na původní energii: ANO 

Soubor: 30.txt 

 

 
Obr. 28  Porovnání spekter zrychlení vibrací na přední nápravě 
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3)  Měřené místo: Přístrojová deska 

Povrch: Asfalt 

Rychlost: 40km/h 

Doplnění šumem na původní energii: NE 

Soubor: 69.txt 

 

 
Obr. 29  Porovnání spekter zrychlení vibrací na přístrojové desce 
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Z předešlých obrázků je patrné, že ověřená i zjednodušená spektra lze označit za 

totožná. Ve spektrech lze vypozorovat pouze mírné odchylky ve velikostech 

některých amplitud, což může být způsobeno zkreslením vlivem použitého zesilovače 

a budiče vibrací. Program bylo nutné také upravit tak, že byly přidány frekvenční 

váhové křivky, které přizpůsobily signál použitému zesilovači s budičem. Bez použití 

této úpravy by naměřená spektra obsahovala na vysokých frekvencích nízké 

amplitudy. Závěrem můžeme říci, že experimentem se podařilo potvrdit správnou 

funkci programu a především samotné procedury na generování wavu. 
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7.0 ZÁVĚR 
 
Cílem této diplomové práce bylo najít a realizovat algoritmus, který by vhodným 

způsobem upravil spektrum vibrací. Dalším cílem bylo najít algoritmus, který by 

umožnil vytvoření zvukového souboru wav použitelného při generování signálu.  

Funkce zjednodušování je založena na chování tzv. faktoru ve spektru. Faktor lze 

považovat za určitý činitel výkyvu ve spektru vibrací. Tuto navrženou funkci bylo 

potřeba spojit s druhou funkcí a tou se stala střední hodnota spektra. Odstraňování 

složek ze spektra nastane po splnění obou podmínek, které bylo potřeba sladit tak, 

aby jedna část podmínky nebyla výrazně účinnější než druhá. Ve výsledku můžeme 

říci, že funkce zjednodušování je použitelná a během testů se podařilo určitým 

způsobem upravit všechna naměřená  spektra vibrací, a to ve všech třech veličinách. 

Funkci generování zvukového souboru, tedy převodu spektra vibrací na časový 

průběh vibrací, ověřil závěrečný experiment. Určitou nevýhodou je časová náročnost 

na výpočet, který se zvětšuje s délkou záznamu. Jako řešení se ukázalo snížení 

vzorkovací frekvence záznamu. Doba generování wavu se i tak pohybuje v desítkách 

sekund. 

Ovládání programu bylo navrženo tak, aby na uživatele nepůsobilo příliš složitě a 

zároveň umožnilo široké použití při zjednodušování i generování signálu. Použití 

dvou posuvníků pro zjednodušování spektra si vynutil fakt, že některá spektra 

obsahovala velké množství nezajímavých složek na vysokých frekvencích.  Proto 

program umožňuje pomocí druhého posuvníku jejich úplné odstranění. 

Experiment uvedený v závěru této práce především plně potvrdil správnost 

funkce generování signálu do časového průběhu. Bohužel v současné době nebylo 

možné v podmínkách katedry provést druhý experiment s maketou automobilu 

v měřítku 1:5. 

Tento program by měl najít použití např. ve zkušebnách životnosti. Předpokládá 

se, že by na takové zkušebně sestavili rozsáhlou databázi naměřených vibrací na 

různých místech v automobilu při různých jízdních režimech. Tato měření by se poté 

zpracovala v programu tak, aby vznikla databáze časových průběhů vibrací. Na 

zkušebně by pak bylo možné pomocí budiče vibrací napodobit podmínky 

provozování součásti a ověřit tak její životnost.   
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